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Hiermee herinneren wij eraan dat de leden, die hun
abonnementsgeld voor 1970nog niet vereffend hebben
dit kunnen doen op postrek. 58.69.11te Zottegem. Erelid:
500 [r.: steunend lid : 200[r. en gewoon lid: 150[r. •
Mogen wij onze leden verzoeken dit bedrag zo vlug mo-
gelijk in orde te brengen. Dank.

Namens het bestuur.
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EERSTE DEEL

Op het einde van de elfde eeuw liep de Keulenbaan als een gouden draad door
onze gewesten.

Naarmate de drukte langsheen de Maasvallei verminderde, kende de oost-west-
verbinding een snel stijgend handelsverkeer. Waar de landweg Keulen-Brugge een
waterweg kruiste werden goederen opgeslagen; koopliedenkolonies ontstonden te
Maastricht, St.-Truiden, Zoutleeuw, Tienen, Leuven, Brussel, Aalst en Gent.

Te Aalst lag deze «portus» - etymologisch verwant met het fr. port = haven -
tussen de Werf en de (Oude) Vismarkt. Reizende mercatores staken de Dender
over bij de ingang van de burcht.

Deze kooplui moesten zich naar goeddunken kunnen verplaatsen, ze waren ver-
lost van het dominicale recht, «het dienstludenrecht». Graag verleenden de heren
persoonlijke vrijheid en andere privilegies: naarmate de ekonomische bedrijvig-
heid op gang kwam, vloeiden de tol- en aksijnsgelden rijkelijker naar de geldkist
van de Heer, van de Vorst.

Misschien op het einde van de elfde, maar stellig in 't begin van de twaalfde
eeuw beschikte de nederzetting «Alosta in pago Bragbattensi» over een' vrije- of
vicuskerk, Hier zoals elders was ze opgericht vlak bij de oudste woonkern en bij
de eerste «rnerct», de Vis- «oft Harinck Marct», dicht bij een bevaarbare water-
loop, maar er precies ver genoeg van verwijderd om beveiligd te zijn tegen over-
stroming.

Gedurende de volgende eeuw werd begonnen met de opbouw van een schepen-
huis (ca. 1225) op het gemeentelijk forum, het hart van een vernieuwde gemeen-
schap. Gelijktijdig met dit politiek statussymbool kwamen ook instellingen, uitingen
van naastenliefde, tot stand.

Het hospitaal, gekend in 1236, werd in 1242* overgebracht binnen de stads-
muren naar de plaats waar eens het karolingische Zelhof oprees. Een toevlucht
voor ongehuwde jonge dochters, het begijnhof, ontstond even buiten de eerste
stadsomwalling in 1262. Een weinig verder, in het «Onser Vrouwen gasthuse ter
Sterren» (bij de huidige Houtmarkt) konden arme passanten en vrome pelgrims
gratis onderdak bekomen. In de vrouwenabdij «Ten Roesen. op Mijlbeek (1235).
werden de gasten gul ontvangen in het vreemdelingenkwartier. zoals ook de «pas-
sante pelgrims» welkom. waren in het St.-Ursmaarsklooster (1268) bij de Wilhelmie-
ten (op het huidige Stationsplein).

0;, Het was in februari 1241 dat [oanna van Constantinopel het Zelhof afstond om
er een nieuw hospitaal te laten oprichten. Tot 1575 begon in het bisdom Kame-
rijk het nieuwe jaar op Pasen. Daarom spreekt men voor het hospitaal over 1241
(oude stijl) of 1242 (nieuwe stijl).
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Het is echter in de
KATTESTRAAT

dat de schoonheid
van het vrijgevig gebaar haar edelste verwezenlijkingen heeft gekend!

De kern van voorzieningen ten gunste van armen, vereenzaamden en
hulpbehoevenden - oorspronkelijk een spontane uiting van liefdadig-
heid - zou geleidelijk uitgroeien tot een verzameling van geïnstitutiona-
lizeerde voorzieningen. Gedenken wij heden de vijfhonderdste verjaring
van deze bidplaats, meer nog gaat onze verering naar dit gebouw als
centrum van een middeleeuwse solidariteitsboodschap. Aan allen die met
een groot hart geijverd hebben voor het in stand houden van dit liefdes-
monument onze warme dank !..
, Andere redenen nog pleiten voor het behoud van dit historisch ge-
bouw!!

De kapel van de h. Geest is de oudst bewaarde bidplaats van onze
stad; tien jaar ouder dan de kerk van St.-Martinus.

Eens de kapel ontmanteld zou ze haar architekturale schoonheid kun-
nen valorizeren tot verbazing van velen die van de kapel alleen maar de
sobere voorgevel kennen!

Aan de Kattestraat kan ze een eigen karakter verlenen, wat de wijk
meer attraktief zal maken en haar handelswaarde verhogen !
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AD PERPETUAM REI MEMORIAM! 'i<

Omdat tie Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon meent

dat voor de mens van vandaag en van morgen een passend environ-
ment moet worden geschapen,

dat aan de bestendigheid van het menselijk trachten naar visuele en
geestelijke schoonheid aandacht moet worden geschonken,

dat het de hoogste tijd is dat de regelende instanties uitgaan van een
alles bindende kultuurpolitiek, gericht op het in stand houden van
ons stedelijk patrimonium,

dat aan de banaliteit in en de ontmenselijking van ons stadsbeeld -
ingezet in de 19de eeuw - paal en' perk zou worden gezet om ons te
verlossen van «Lelijk België»...

Daarom heeft de V.V.A.K. hierop volgend schrijven gericht aan de
verantwoordelijke besturen, met de hoop dat zij geen daden zullen stel-
len die hunne nakomelingen zullen moeten betreuren!

Aalst, 8 januari, 1970.

te Aalst.

Aan de Heer Burgemeester en de Heren Schepenen,

Aan de Heer Voorzitter en de Heren Leden van de
Kommissie voor Openbare Onderstand,

Mijne Heren,

De Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon met
haar 325 gezinnen die een duizendtal Aalstenaars vertegenwoordigen, in-
dachtig de woorden van de Prins van Luik: «Het gezamenlijke stadsbeeld
behoort aan eenieder toe», heeft op haar algemene vergadering van
21 december, 1969, gehouden in de feestzaal van het stadhuis, beslist V
onderhavig schrijven bij hoogdringendheid over te maken.
Gelijklopend met haar politieke ontvoogding heeft onze stad haar eigen
beschavingsgeschiedenis gekend.
Eén facet hiervan was de oprichting van een aantal toevluchtsoorden
voor bejaarden, wezen en ongeneesbaren.

* Ter eeuwige herinnering aan de stichting!
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Kern van deze sociale voorzieningen was het H. Geesthof in de Katte-
straat. Aldus werd deze straat de straat van de edelmoedigheid, de straat
die in 1791 in haar vaandel een duif voerde, symbool van de aloude
H. Geestdis. .
Aan deze karitatieve instellingen zal weldra nog alleen de H. Geestkapel
blijven herinneren, konstruktie die tevens een eigen gelaat verleent aan
de Kattestraat. Dit alles hebben de bewoners van de Molenstraat best
begrepen toen ze in 1945 alle krachten gebundeld hebben om hun Werf-
kapel opnieuw op te bouwen en dit niet alleen uit godsdienstige over-
wegingen!
Nü wordt de H. Geestkapel met afbraak bedreigd, afbraak waartegen de
VV AK met kracht wenst te protesteren.
Dat de H .Geestkapel niet gerangschikt is heeft geen belang want het
«geklasseerde» begijnhof verviel tot puin en het niet beschermde oud-
hospitaal werd een juweel.
Met het streven naar het behoud van deze vijfhonderjarige kapel - het-
zij als bidplaats, hetzij als gebouw - staat de VV AK in goed gezelschap.
Nog dit jaar (1969) verklaarde de Prins van Luik: «Mijn streven heeft
vooreerst een kultureel karakter, omdat elk volk dat enige fierheid heeft
angstvallig waakt over zijn verleden ... De grond is geen koopwaar als een
ander, d.w.z. geen winstobject: het gezamenlijke stadsbeeld behoort aan
eenieder toe...»
Anderzijds verklaarde kamervoorzitter Van Acker: «Onze steden mo-
gen hun eigen karakter niet verliezen, ze mogen niet verontmenselijkt
worden».
De Nederlandse minister Klompé voegde op een kongres te Brussel hier-
aan toe: «Historische gebouwen zijn niet alleen toeristische trekpleis-
ters..., ze spelen eveneens een grote rol in de levenssfeer en bij het so-
ciale klimaat ...»

Ook buiten onze stad werd de dreiging gevoeld.
Slechts een paar voorbeelden:
- een franstalige krant citeerde in mei 1968: «La chapelle de la Katte-

straat est le plus vieux symbole alostois de la charité»,
een Brusselse autorevue : «Er is veel sprake van dat het H. Geesthof
te Aalst zou worden gesloopt om plaats te maken voor een gebouw
van zeven verdiepingen ... Gerestaureerd en losgemaakt van de belen-
dende panden zou ze (de kapel) haar aanvankelijk gotisch silhouet
terug vinden en dienst doen als museum voor plaatselijke sociale ge-
schiedenis» .

Op 22 september 1966 werd in de raadszaal van het stadhuis te Aalst
een gezamenlijke zitting gehouden van de secties Openbare Werken en
Onderwijs. Het officiële verslag van deze zitting vermeldt o.a. de spreek-
beurt die daar gehouden werd door Mej. Dhanens, provinciale inspektrice
voor het kunstpatrimonium en sekretaresse van de Kommissie voor Land-
schappen en Monumenten.
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In haar spreekbeurt legde ze de nadruk op het historische en kulturele
belang van de kapel. Ze haalde gegevens aan waaruit blijkt dat de eerste.
kapel dateert uit de 14de eeuwen dat reeds jaren geleden, tijdens het
opmaken van een inventaris, bij de provinciale kulturele diensten doku-
menten en foto's van de kapel werden genoteerd.
De «PROVINCIALE KOMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN» besprak de kwestie en gaf toelating het verslag voor te le~
zen waarin o.a. staat vermeld: •
«De kapel is niet geklasseerd. Ze is ingeplant in een verkoop: op de
vraag of ze dient behouden te worden is het antwoord, ja. De kapel is
zeer interessant en is van binnen karakteristiek. In de lokale geschiede-
nis heeft ze een betekenis; bijvoorbeeld de mogelijkheid een devotierege-
ling te behouden; HET SLOPEN ZOU ONVERANTWOORD ZIJN ...»
Dit verslag werd te Gent eenparig goedgekeurd.
Juffrouw Dhanens wijst daarop nog op analoge voorbeelden van devotie-
kapellen in stadscentra, nl. te Brussel, Londen, Keulen, enz. Gedurende
dezelfde vergadering op het stadhuis vertolkte arch. De Winter op bon-
dige wijze het standpunt van de VVKA. Hij zei:
«Het gaat niet alleen om de kapel maar om het totale beeld van de
propaganda, gericht op bepaalde banen. In België ligt Aalst op de ideale
baan Brugge, Gent, Brussel, Leuven. Aalst kan een grote rol spelen in de
toeristische industrie die niet mag verwaarloosd worden; de sloping zou
op lange termijn nadelig kunnen zijn».
De VVAK stemt volledig in met deze opvatting en dringt aan op de uit-
voering van het plan van urbanist Coolens. Door het behoud van dit
gebouw zou de Kattestraat een visueel rustpunt en een attraktief uitzicht
bekomen en tevens haar eigen gelaat bewaren, indachtig het woord van
architekt Braem: «Met alle middelen moet men de historische stadsker-
nen bewaren en zelfs als juwelen oppoetsen».
Op het einde van november 1969 kwamen personaliteiten uit zestien lan-
den te Brussel samen onder de auspiciën van de Raad van Europa, met
het doel langs wetgevende weg een einde te maken aan de aanslagen op
het onroerende, kulturele patrimonium. Deze bijeenkomst was een inter-
nationale noodkreet.

Daarom, Mijne Heren, om al wat voorafgaat, hopen wij dat het Kollege
van Burgemeester en Schepenen, samen met de Kommissie van Openbare
Onderstand, gehoor zal willen geven aan de gefundeerde wensen van on-
ze vereniging. De VV AK vindt dat deze mededeling belangrijk genoeg is
om ze desnoods ter beschikking te stellen van de pers.
De inhoud van dit schrijven werd op de algemene statutaire vergadering
van 21 december 1969 met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.
Met hoogachting,

Het Bestuur
van de Vereniging voor Aalsters KuZtuurschoon.

get. J. Van der Hulst, F. Courteaux, G. De Waele, E. De Ridder,
J. De Bloek, J. De Vos, M. Van den Steen, R. Vernaeve.
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Vanwege het stadsbestuur
BESTUUR DER STAD AALST
2de afdeling
C>penbare VVerken en
Feestelijkheden

ontvingen wij volgend antwoord:
Aalst, 27 januari, 1970.

Vereniging voor Aalsters
Kultuurschoon,
Hugo Lefèvrestraat 16A, AALST.

Uw brief van 8.1.1970. Onze refertes MC/568/6371.
Betreft: H. Geestkapel Kattestraat.

Mijne Heren,
Uw bovengemeld schrijven werd door ons bestuur met de gepaste

aandacht onderzocht.
Hierbij werd door ons schepencollege tevens navraag gedaan bij de

betrokken Commissie van Openbare Onderstand,
Er zal dan ook in de mate van het mogelijke rekening gehouden wor-

den met de wensen, vervat in uw schrijven; de oplossing hiervan zal afhangen van
de verkoop van bedoelde goederen.

Hoogachtend,
I.C>. de Stadssekretaris,

get. Chr. Willerus
De Burgemeester,

get. F. Blanckaert.

Aangezien wij van de K.O.O. geen antwoord ontvingen, herinnerden
wij op 3.3.70 per brief aan ons schrijven van 8.1.70.

Aan de Prins van Luik en aan de Gouverneur van de provincie wer-
den onze bezwaren medegedeeld.

Artikels werden gepubliceerd in plaatselijke weekbladen; ook de kran-
ten werden betrokken in onze aktie.

Afgevaardigden van de VV.A.K. hadden een mondeling onderhoud
met -de kommissieleden van de Openbare Onderstand (23.10.69), met
de stedelijke urbanist (24.2.70) en met de gemeentedienst van België te
Brussel (4.3.70). Op ons verzoek kwamen leden van de Provinciale Kom-
missie voor Monumenten en Landschappen zich ter plaatse overtuigen
van het waardevol architekturaal bezit (19.3.70), de heer Goeverneur
drong schriftelijk bij het stadsbestuur aan voor het behoud van de kapel
als gebouw. Verder werden nog kontakten gelegd met de hoogste rijks-
instanties ...

BESLUIT

Trouw aan haar eerste doelstelling, vervat in hare statuten, heeft onze
vereniging alles in het werk gesteld voor het behoud van ons patrimo-
nium, een streven dat door de hoogste instanties van het landsbestuur in
1969 met klem verdedigd werd !

Mochten wij falen in onze pogingen, de komende generaties zullen
'weten wie de verantwoordelijken zijn die de gemeenschap door hun stel-
selmatig onbegrip beroofd hebben van deze eeuwenoude getuige uit onze
'lokale geschiedenis !
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TWEEDE DEEL

HOE OUD IS DE ARMENZORG TE AALST?

In de poortingang van het voormalig tehuis voor oude vrouwtjes is,
in de linkermuur, een blauwe steen ingemetseld die spreekt over «het
gesticht, genaemd het H. Geesthuis, wier oprichting opklimt tot voor de
XlIIde eeuw» (Wij hopen dat deze steen bewaard blijft !).

De juistheid van deze datering zullen wij toetsen aan de ons bekende
historische bronnen.

Het stadsarchief vermeldt een schenking van «3 sol * den Heilighen
Ghiest» in 1303 (C).

Uit een renteboek blijkt dat de H. Geesttafel hier reeds in 1329 be-
schikte over een aanzienlijk aantal renten en goederen (P). Daarin komt
o.m. een uitgebreide schenking voor, gedaan door Wouter de Vremde in
1338; deze erfelijke renten waren verleend op huizen gelegen in de Kat-
testraat, de Kapellestraat en te Ayenghem (de huidige Molendries) ; de
inkomsten werden jaarlijks uitgedeeld door «den heilighen gheest van
der kerken van Aelst». De schenking voorzag in de uitdeling van :
- masteluin «om van dien corne te backene sestig broede ende dat te deel ne den

huisarmen van Aelst»;
- koren om daarvan «broed te backene voor het onser vrouwen gasthuse ter

Sterren» (bij de Houtmarkt); daar zal de broeder beginnen delen op «Ste Mar-
tijnsavonde» aan de armen die er zullen worden geherbergd en dit tot op de
dag na «Onser vrouwen dach lichtmesse»;

- «twee stope rijnswijns» aan de zieken «int groete hospitael»:
- «twee stope rijnswijnsx voor de arme «beghinen in de fermerye tAelst te Sente

Ka telinen. ...

Het staat dus vast dat er te Aalst een H. Geesttafel bestond als inrich-
ting in 1329, waarschijnlijk zelfs reeds op het einde van de 13de eeuw.
Wat de oprichting betreft van het eerste gebouw voor verzorging van
oude en gebrekkige vrouwtjes, dit kan best samenvallen met het bouwen
van een eerste kapel in het jaar 1368. Het bestaan van een h. Geesthuis
wordt inderdaad bevestigd door een aanhaling in een renteboek van 1380 :
«van den dienst te doene int Heilech gheestshuus ... » (C). Later, in 1408,
heeft de scribent het over «sheylichs Geesthof» (P).

HOE WERKTEDE H. GEESTTAFEL?

In den beginne was de armendis in handen van de parochiale geeste-
lijken: de uitdeling aan de behoeftigen gebeurde hoofdzakelijk in de
kerk, na de goddelijke diensten.

Langzamerhand kreeg de h. Geesttafel een zo grote uitbreiding dat er
ook leken werden aan toegevoegd; dit waren de h. Geestmeesters of

'" sol, [r. sou = klein koperen muntstuk.
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«proviseerders» (P). Sedert de 14de eeuw werden zij benoemd door het
stadsbestuur: hiermee kreeg een godsdienstig caritatief initiatief voortaan
een officieel karakter.

De inkomsten van de Tafels bestonden hoofdzakelijk uit renten, cijn-
sen en landpachten. In de hoofdkerk werden regelmatig omhalingen ge-
houden; gedurende de 16de eeuw trokken geestelijken en provisoren ie-
dere woensdag met bussen door de straten van de stad om geld in te za-
melen. Intussen was het een gewoonte geworden dat begoede burgers ,de
armen bedachten bij hun afsterven.

Geld werd slechts zelden in speciën geschonken. Dit gebeurde alleen
bij testamentaire beschikkingen die zulks uitdrukkelijk vermeldden, ook
als hulp aan zieken, kraamvrouwen of bij begrafenissen. In 1534 ont-
vingen 80 personen kledingstukken, 71 kregen schoenen, 15 werden op
kosten van de armen dis gekist.

Gedurende de vasten kregen de behoeftigen brood, haring en smout;
op andere tijdstippen bonen, erwten, vlees en brandhout. 't Was een oud
gebruik dat elke zondag in de kerk brood werd uitgedeeld.

Het jaargetijdenboek van de H. Geest, vernieuwd in 1477, geeft een
overzicht van het goederen bezit van de armendis en ook van de verplich-
tingen - kerkelijke diensten en onderstandsbedelingen - waaraan de
h. Geesttafel jaarlijks was onderworpen.

Natuurlijk waren het alleen de behoeftigen die aanwezig waren in de
kerk, die recht hadden op een bedéling. De lijst van de giften, in ver-
band met de jaargetijden van de afgestorvenen, is ook nog van belang
omdat ze ons een idee geven over de voeding van de kleine man gedu-
rende de middeleeuwen.

Het getal broden - met de geldwaarde er bij - wees het aantal per-
sonen aan die in aanmerking kwamen voor de uitvoering van de laatste
wilsbeschikking. Dat kon zijn:

- 26 broden van 8 deniers parisis en 26 x 12 deniers in geld of
- 13 broden van 8 d. p. en 13 stukken vlees van 12 d. elk of
- 13 broden van 12 d. p. en 13 x 12 d. met daarbij een vierendeel

kaas, een vierendeel spek en een schotel erwten!
(gift van Dirk van Zomergem) of

- 17 broden van 8 d. en 17 x 12 d. in geld met daarbij 6 haringen of
- 30 tarwe broden en 30 pakjes vijgen (van Gillis Alistoc) of
- 13 witte broden en 13 pinten wijn «alzo goed als tAelst de tappe

lopen zal...»
.~~~",\i\'~

Wanneer de provisoren het lastig hadden om wille van den «groten
dieren ende benauden tijt» verkochten ze een stuk land.

Niet alleen moest er stoffelijke onderstand worden verleend, ook het
onderwijs van de kinderen en het aanleren van een ambacht gebeurde
op kosten van de h. Geesttafel.
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MISBRUIKEN
Misbruik maken van de menselijke goedhartigheid is een oude kwaal. Zo was

de stadsmagistraat in 1403 verplicht alle «vremde rebauden ende andere brood-
bidders», geboren buiten het Land van Aalst, binnen de drie dagen te verbannen.
Wie hieraan geen gehoor gaf, liep het risico als straf een lichaamsdeel te verliezen!
Hardvochtig echter waren onze voorouders toch niet: ouden van dagen, zieken
of verminkten, kortom al wie «gheen brood winnen en moghen» werden gespaard.

De strengste maatregelen konden echter de landloperij niet beteugelen. Niet
alleen was het stadsbestuur verplicht de vreemde bedelaars te straffen «omdat ze
de aelmoesen ontvreemden aen de arme inboorlinghen», ook de burgers die aan
dit gespuis onderdak verschaften kregen een zware geldboete; het gebeurde wel
eens dat die schooiers met de stille trom vertrokken en hier één of meer van hun
kinderen achterlieten: dan was de bewoner die hen gehuisvest had verplicht de
«geabandonneerden» de kost te geven en groot te brengen!

Bewoners van dit schependom die niet in staat waren de kost te winnen moch-
ten bij de «proviseurs een teeeken haelen dat zij continuelijek zullen draegen op
heml. slincke borst». Dit gaf ze het recht hun «broodt te bidden» tussen één en
twee uur in de namiddag, maar van de uitdelingen van de armenkamer konden
ze niet meer genieten.

Gedurende de 18de eeuw heerste hier nog een andere plaag: haast in ieder huis
van de stad trof men een paar honden aan! Om daartegen in te gaan gelastten
de armmeesters hun knaap in 1774 niet meer de minste onderstand te verlenen
aan deze hondenliefhebbers !

DE KAPELLEN VAN HET H. GEESTHOF

Beschikte de h. Geesttafel al vroeg over financiële middelen om de
ergste nood te lenigen, gebouwen waren er voorlopig nog niet voorhan-
den.

De stichting van een h. Geesthuis waar oude vrouwtjes konden wor-
den verzorgd kan best samenvallen met de oprichting van een kleine
bidplaats. Aangezien in 1368 een stuk grond werd afgestaan in de Kat-
testraat, zal dit wel het tijdstip zijn waarop het «sheylichs Gheesthof»
met de eerste kapel tot stand kwam. Het «Bouc van der Jaerghetiden
van den Heyleghe Gheest» - 1477 - deelt ons mee dat men «smaen-
dachs, swoendaechs ende tsaterdaechs in de heyliche gheestcapelle mis-
sen doet voor Lieven Godevaerts * ende Jan zijn zone» omdat ze in 1368
de grond schonken waarop «theylig Gheesthof ende capelle ghefondeert
ende geëdifficeert» werden.

In 1470 vonden «proviseurs van denzelven heyleghen gheest ... bi ad-
vise van scepenen als opperproviseurs» dat «de oude capelle ... so cleene,
nauw ende cort (was) dat ter gheene menichte van lieden inne ghecon-
nen noch zitten en moghen ... ». Want niet alleen «de goede lieden» kwa-
men hier «ten dienste vander messe», de kapel stond ook open voor «de
ghebuere». Daarom werd besloten een nieuwe bidplaats te bouwen, waar-
toe ze bekwamen van schepen «Janne van Eggermonde ende joncvr. Ka-
thelinen vanden Brue1e, zinen wive, eene zekere quantiteyt ende plecke
van erven, in huerlieder lochtinc, lanx ter zijden vander voirs. ouder

* Godevaerts, geëvolueerd tot Govaerts, Goevaert, Goffaert, Goudesone, Gaudens,
enz.
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capelle over de zuutzide voren ter straten neghen voets ende eene halven
breet (2,63 m.), ende also nedergaende vijftig voeten lanc (13,85 m.)
ende daer thenden vive voeten breet (1,38 m.)».

De huidige kapel neemt dus wel de plaats in van de eerste bidplaats,
Vermeerderd met ongeveer 28 m2. Voor deze oprichting kende de stad
in 1470 een bedrag toe aan de h. Geesttafel.

Aan deze verkoop was een voorwaarde verbonden: Jan van Egger-
monde «noch zine naercommeren» mochten geen gebouw optrekken te-
gen de nieuwe muur van de kapel. Er moest «tusschen bliven eenen ganc
oft poortwegch, drie voete breet (0,83 m.) »; «de heyleggheestmeesters»
moesten een «poortken maken om tpoortgat af te slutene» (P en N).

Aan deze voorwaarde werd voldaan ... tot in 184l.
«Het huys des Heylig Geest» (L) was toen te klein geworden voor

deze «oude styve menschen die de dood gaet haest verslenschen» : men
richtte de vleugel op tussen kapel en Ridderstraatje. Zo ontstond in 1841
het schilderachtig binnenhofje met galerij. Een kronogram, aangebracht
boven de pijlers geeft ons het jaartal: «spIrItUs sanCtI antIqUa
paUperIbUs fUIt reConstrUCta DoMUs» (1 - 1 - 5 - 100 - 1 - 1 - 5 - 5
1 - 5 - 5 - 1 - 100 - 5 - 100 - 500 - 1000 - 5). Aan de kapel werd toen
niet geraakt, daarvan bestaan menigvuldige bewijzen.

Het kronogram spreekt wel over het herbouwen van een «domus», d.i.
huis, woning, niet over een «sacellum» of kapel.

Een tijdgenoot schrijft in 1852: «Le bátiment, attenant d'un cöté à
la chapelle, étant devenu pour ainsi dire inhabitable par sa vétusté, on
l'a splendidement reconstruit l'an 1840» (S).

«De kapel van 1470 is, wat de bouw betreft, nog in haar oorspronke-
lijke staat». P. in 1875.

«Het bedehuis is tot heden voor wat de bouw betreft nog in zijn oor-
spronkelijke staat der 15de eeuw». N. in 1911 en 1914.

Hoe is het dan mogelijk dat diezelfde N in 1928 beweert dat de kapel
-in 1841 zou herbouwd zijn!

Er is trouwens nog de niet te weerleggen notariële akte «Adjucation
de la Construction au refuge des vieilles femmes à Alost, 20 avril 1841».
Deze aanbesteding van het h. Geesthuis (AG) vermeldt nieuwe kelderin-
gen onder keuken en eetzaal, een «verzamelplaats der directrissen, de
kamer van de besturende Commissie alsmede twee cabinetten, den cour
met de arcades van de galerie». Alles is duidelijk gestipuleerd: schouw-
pijpen, beerput ,regenput ... De plinten en bindstukken zullen gemaakt
worden met de witte steen die voortkomt van de afbraak, al de kamers
zullen bezet worden met «twee lagen hairert mortel, samengesteld uit
twee vijfde zavel, drie vijfde kalk en eenen kilo ha ir per hl gebruikte
kalk».

Er bestaat ook een Begrotingsstaat, opgesteld op 23 april 1893 (BH).
Het gaat hier echter uitsluitend om herstellingswerken aan de VOOR-
GEVEL van de kapel. Deze krijgt een nieuwe eikenhouten poort met be-
slag en moulures; de vier eeuwen oude omlijstingen van deur en venster
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worden vervangen; stijlen, boogveld en glas-in-lood van het grote ven-
ster alsook het ijzerwerk worden vernieuwd ... maar aan het interieur
wordt niet geraakt!

DE KAPEL VERGROOT IN 1909

Regent De Pratere beschrijft de vergroting «met één derde» in het
LM als volgt:

«De koor wordt achteruit gezet, langs beide kanten met twee vensters
verlicht en in den gevel de oude venster geopend. Dit alles volgens den
stijl der kapel. Dit werk, alsmede het eropbouwen en verdubbelen der
sakristij heeft omtrent 17.000 fr. gekost en is (gedeeltelijk) betaald door
weldoeners en weldoensters.»

Weledele Elodie de Waepenaert d'Erpe schonk een geschilderd raam
«De h. Familie» boven het altaar en een nieuw altaar in eikehout, uit-
gevoerd in neo-gotiek door de Aalsterse beeldhouwer Robert Van Cae-
lenbergh. Het tabernakel kreeg gegraveerde deuren in koper van A. Gee-
raert. Het schilderij «Het doopsel» werd opgehangen tegenover het doek
«Magdalena»,

Architekt [ulius Goethals, bezield door de geest van de gotiek, heeft
de aanbouw schitterend aangepast aan de oude bidplaats. MOEST DIT
ARCHITEKTONISCH JUWEELTJE MET ZIJN HOGE, SMALLE
RAMEN ONTMANTELD WORDEN DOOR HET WEGBREKEN VAN
DE AANPALENDE GEBOUWEN, ONS STADSBEELD ZOU EEN
PARELTJE RIJKER ZIJN EN EEN SOCIAAL-HISTORISCHE GE-
TUIGE HERWAARDEREN!

Hebben bijgedragen tot deze vergroting in 1909 :
E.H. De Pratere 2000 fr. Mevr. Theod. Moens
E.H. Verrez, Gent 1000 fr. Mevr. Germ. De Gheest
Mevrouw X 500 fr. Tuf. Maria Borreman
Mej. Maria De Coen 3000 fr. Mevr. Du Toiet
[uff. Leonie Van Drom 200 fr. Mevr. Leon Borreman
Mevr. Alex. Liénart 100 fr. Juf. Vyvens
Barones L. de Béthune 100 fr. Juf. Maria Van Rossem
Mevr. Karel Druwé 50 fr. ·E.H. Clement Borreman
Mad. Moyersoen-Van den Hende 100 fr. Zusters Maricolen van
Mevr. Pol Van Gijsegem 100 fr. Dendermonde *
Mevr. Bosteels-De Smet 100 fr. E.H. Frans Janssens
M. Maria De Coninck 100 fr.

100 fr.
100 fr.
100 fr.
100 fr.
50 fr.

100 fr.
100 fr.
500 fr.

100 fr.
100 fr.

DE KLOKKEN

E.H. De Deyn in LM: In 1492 schonken de geburen een klok. Tot
het gieten werd te. midden van de straat een put gegraven waarin rijken
hun goud, burgers hun zilver, armen hun koper kwamen storten. De

':' Deze namen toen de dienst waar in het weeshuis voor meisjes.

60



klok werd ter plaatse gegoten door een afstammeling uit de befaamde
klokkengieters familie de Haese. In 1868 schonken ze nogmaals een
klokske met het beeld van pen h. Geest, gemaakt door het huis Aerschodt
uit Leuven (successor A.J. Van der Gheyn).

EEN STEENTJE VAN 1585-1586

In 1582 werd Aalst ingenomen en geplunderd door de Gereformeer-
den. Evenals de andere bidplaatsen was de kapel in de Kattestraat ont-
heiligd : in 1584 kwam de aartsbisschop van Mechelen naar hier om de
parochiekerk en de kapellen te herwijden die «geprofaneert waren bij
'de rebellen», Indien de herstelling van de h. Geestkapel toen nog niet
beëindigd was, lag dit aan de hachelijke toestand waarin het hele Land
van Aalst toen verkeerde. Een nieuwe altaartafel werd geplaatst in 1585
of 1586. Hoe wij dit vernamen?

In 1963 verzocht Zuster Aloysia ons een kijkje te komen nemen in de
sakristie. Zij toonde ons een witte, kartonnen doos waarin een stenen en
een houte kube lagen. Zoveel jaren had de zuster het ding wekelijks af-
gestoft van buiten en van binnen dat ze over de inhoud nu toch eens
iets wilde vernemen. Het blokje in zandsteen - 7,5 cm. bij 7 cm. en
6,5 cm. - droeg aan drie zijden ingehakte gotische lettertekens.

Op het bovenvlak: Proviseurs floreys van migrode, ridder.
Op het voorvlak : pieter de vos

franchois dralant ':'
Op een zijvlak: pieter boon

mertens frans
adriaen droussout.

Het bleek een memoriaal te zijn, als hoeksteen in een altaar geplaatst,
want de andere drie vlakken waren ruw gebleven. Het kwam er nu op
aan de ouderdom van het altaarsteentje te bepalen. Pieter Boon en Frans
Dralant waren te Aalst schepen van 22 mei 1585 tot 22 mei 1586, een
andere ambtsperiode hebben ze, samen niet doorgebracht. Florens van
Migrode vinden wij op de Aalsterse schepenlijsten van 1584 tot 1587 (P).
Daarmee is de ouderdom bepaald. Regent De Pratere schreef in 1903
(LM) : «Deze steen zou gevonden geweest hebben in 1790 (?) na het
vernietigen van den autaer in de Franse Omwenteling. Een fac-simile in
\'t hout (door hem gemaakt) ligt er nevens.»,

In de loop van 1966 wilden wij het steentje nog eens bekijken, het bleek toen
verdwenen! Op 23 okt. 1969 hadden voorzitter en ondervoorzitter van de VVAK
een onderhoud met de K.O.O. in verband met de sluiting van de kapel. Toen de
voorzitter van de Kommissie de verdwijning vernam beloofde hij een onderzoek
in te stellen, Over dit onderhoud verscheen een verslag in het plaatselijk week-
blad: "Zandstenen kube in de h. Geestkapel nog steeds zoek», De krant werd
in de voormiddag van de 21 nov. uitgereikt, nog dezelfde avond hing het steentje
aan de deur van Z.E. Deken De Vos, gewikkeld in krantepapier!

* Frans Dralant: Dr. in de godgeleerdheid, prof. aan de universiteit te Leuven,
voorzitter van de pedagogie «Het Verken», schrijver en geleerde. (P).
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Dees', ter Cattestraet gelegen
Heeft een beeld voorwaer vol zegen;

Onser Lieve Vrouw ter Nood,
Voor den bystand in de dood. J.8. Luyckx.

DE LOTGEVALLEN VAN EEN BEELD

Dit beeld stond naast de ingang van de Karmelietenkerk - later stads-
schouwburg - in een kapelleken, gemetst in de muur.

Toen de paters in 1797 door de Fransen uit hun klooster op de Hop-
.markt verdreven werden, noteerde de veertigjarige Luyckx dat het beeld
«is bewaert geweest ten huyze van Mijnheer Terlinden, actueelen maire.
Het is in het jaer 1807, op den avond van Onse Lieve Vrouwe Ontfan-
genisse, met groote plegtigheyd gedraegen geweest in de Capelle van het
heylig Geesthuys, dewelke ten dien eynde in staet is gestelt ende verciert
geweest door de goedjonstigheyd van de goede menschen, onder de di-
rectie van vier proviseurs, van den heere Maire aengestelt, te weten:
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Mheer van den Broeck, D'heer Cornelis, d'heer Luxon ende sieur Frans
van den Bremt».

De lotgevallen van dit. uit zandsteen gehouwen beeld zijn kenschet-
send: zij tonen de opgang en tevens de teloorgang van dergelijke vete-
ring, bewijs van menselijke gemoedswisselvalligheid, zelfs van modezucht
in de heiligenverering.

Op het tabernakel van het altaar stond in 1873 het in steen gekleed
beeld, gekend onder de benaming O.-L.-Vrouw-ter-Nood, waarvan de feest-
dag jaarlijks op 8 december gevierd werd (LM). In 1904 plaatste men
het beeld NAAST het altaar, in 1909 ACHTERAAN op een piëdestal;
de inventaris van 1937 vermeldt het beeld niet meer en in 1941 ontdek-
ten wij het onder stof op de zolder ... Om ons te overtuigen van de au-
tenticiteit stuurden wij een foto naar E.H. De Pratere. De oud-regent
verzekerde ons dat het wel degelijk om het beeld van de Hopmarkt
ging en dat hij zelf destijds het nog herschilderd had in de oorspronke-
lijke kleuren.

Hoe het beeld er in 1941 uit zag?
Een fijn besneden madonagelaat, met moederliefde neerblikkend op

een mollig wicht dat ze in de armen hield. Het aangezicht van een zui-
ders type, de nonchalante hoofddoek die een deel van het golvend haar
vrij liet, de zwierige plooien van tuniek en rok wezen op een mooi pro-
dukt uit de barok-periode, ontstaan onder italiaanse invloed. Het minder
geslaagde beeld van de bambino was' geschonden: de linkerarm en een
deel van de rechterarm ontbraken, wellicht een opzettelijke verminking
om het beeld gemakkelijker te kunnen aankleden.

Later heeft men het beeld", gerestaureerd: niet alleen kreeg het kindje
twee armjes, maar de restaurateur had gemeend Moeder en Kind ieder
een gipsen kroon op het hoofd te moeten zetten! Tevens had -hij het
beeld op schreeuwerige wijze in de verf gezet. Zodanig was ·het kunst-
werk vervormd en verknoeid dat men ging twijfelen aan de autenticiteit;
we werden uitgenodigd de foto van het oorspronkelijke beeld te komen
vergelijken met het nieuwe produkt. Daarmee was het kunstwerk een
tweede maal verminkt! Gelukkig is de aangebrachte schade niet onher-
stelbaar.

De graad van vurigheid waarmede deze Moeder Gods werd aange-
roepen hebben wij reeds vroeger kunnen afleiden van de plaats waar het
beeld stond opgesteld.

Ook de rijkdom van de garde-robe is welsprekend (LM).
De inventaris van de h. Geest vermeldt in 1845 :

- 1 voorste des kleeds van O.LVrouw in goud geborduurd
- 1 dito geborduurd op zilveren moor (fr. moiré)
- 1 dito van zeyde met geborduurde zeyden bloemen
- 1 dito van geluwen (geel) fluweel met zilveren geborduurde bloemen
-: 3 dito witte zeyde
- 4 dito purpere zeyde waaronder 2 met goude bloemen
- 1 dito raode zeyde
- 1 dito groene zeyde
- Dit maakt dertien «voorstem> van een kleed; daarbij nog 9 falies (hoofddoeken)

-in verschillende kleuren, 5 witte geborduurde «veilen», een zilveren kroon voor
Oi-Li-Vrouw en een dito voor het kindeken met zilveren bol en scepter.
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Men beschikte ook over heel wat sieraden:
- twee zilveren herten alwaer op het eene het beeld van O.L.Vr. en op het an-

dere den h. Geest
- een zilveren hert met zilveren schuyfsteen gemaekt taks- of bloemsgewijs en

geheel bezet met zeer vele diamanten en met een goude keting van twee ellen
lengte

- een zilveren kruysken waervan den agterkant verguld is en van vooren bezet
met witte gesteenten met eene goude keting van twee ellen lengte

- een zilveren kruysken van vooren bezet met valsche gesteenten met een goude
keting van vier vijfde dee1en lengte

- een zilveren kruysken geheel bezet met verscheyde diamantsteenen.

De inventaris van 1873 spreekt nog over 2 zilveren kronen, 2 gouden kettingen
met 2 gouden kruiskens en een medaljon in diamant voor O.-L.-Vr., 3 paar gouden
oorringen met afhangers, een zilveren wereldbol van het kindeke; verder nog 7
kleren, 7 mantels en 7 «veilen» voor O.-L.-Vr. en 7 kleren voor het Kindje.

Maar de devotie verminderde; in 1904 moest de regent vaststellen: «De kon-
frerie van O.L.Vr. ter Nood telt weinig leden». En in 1909: «De klederen van
O.L.Vr. en het kindeken zijn gebruikt voor reparatie». Toch bezat het beeld dan
nog 14 mantels, 6 «veilen», 4 zilveren kronen, een gouden ketting en oorringen
met afhangse1s. Het beeld is dan herschilderd maar de verering is overgegaan naar
het daar tegenover opgestelde (gekleed) beeld van de h. Coleta : de kosten van
de eredienst worden gedekt door de opbrengst van de Conf. van de h. Coleta.

IN DE KAPEL

De merkwaardigste kunstwerken die de kapel sierden waren twee
SCHILDERIJEN uit de 17de eeuw.

KRISTUS IN HET HUIS VAN SIMON DE FARIZEEER
Ziehier hoe een bijbel van 1742 dit bezoek beschrijft:
«Iemand van de Pharizeeërs verzocht Jezus om met hem te eten. Hij ging dan

in het huys van den Pharizeeër en zat aan tafel. Doch ziet, eene vrouw van de
stad, die kwaad van leven was, vernomen hebbende dat [esus in het huys van den
Pharizeeër aan tafel zat, bragt eene Albasterflesch met reuken. En staende van
achter aan zijne voeten, begon deselve te besproeyen met hare tranen, droogde
die af met het ha ir van haar hoofd, kuste ze en balsemde deselve met hare reuken.»

(volgens Lucas).

Het tafereel is een realistisch groepsportret in een getemperd kolo-
riet : negen personen zijn geschaard omheen een tafel waarop een aan-
gesneden brood ligt. De voorstelling is tweeledig.

Aan de ene zijde Kristus met naast hem een kaalhoofdige met een
baard (Judas ?). Maria-Magdalena, in wereldse kledij, ligt geknield voor
de Heer en droogt met haar glanzend haar Jezus' voeten. Aan het andere
uiteinde van de tafel zit een dame die ons de rug toekeert; drie personen
lluisteren aandachtig naar wat ze vertelt terwijl een in het halfduister
gelaten figuur iets aanbiedt aan dit gezelschap. Een kind blijft onbe-
roerd bij het gebeuren, het vormt echter de picturale band tussen beide
voorstellingen. Het wil ons voorkomen dat de tweede groep het optreden
van de zondares negeert om door deze houding hare afkeuring te tonen.

Als geheel een rustige kompositie, geen heftige gebaren; van de ge-
zichten kan de gemoedsstemming duidelijk worden afgelezen. Het kolo-
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riet is zacht en warm; biezonder opvallend is de tegenstelling van licht
in de Jezusgroep en schaduw bij het Farizeeërsgezelschap.

Dit kunstwerk wordt toegeschreven aan Erasmus Quellinus (Antwer-
pen 1607-1678). Hij kan worden beschouwd als een leerling van Rubens,
alhoewel hier nog meer de invloed te merken is van zijn grote tijdgenoot
Rembrandt van Rijn (1606-1669). Ons tafereel toont overeenkomst met
een ander werk van Quellinus dat in 1945 te Berlijn verloren ging: «Het
bezoek van Jezus aan Martha en Maria». Het museum van Valenciennes
bezit een doek met een gelijkaardige voorstelling dat de handtekening
draagt: E. Quellinus F. Aangezien de schilder in 1653 ook in dienst
stond van het Gentse stadsbestuur kan het meesterwerk van daar zijn
overgekomen.

Een kleiner doek stelt voor: «DE HEILIGE FAMILIE».
Maria op de voorgrond en een betrekkelijk jonge Jozef op het achter-

plan met te midden het rechtstaande kind Jezus; een knaap, iets ouder,
blikt vriendelijk op naar zijn speelgenootje : vermoedelijk is het Sint-
Janneke. Het tafereel is gevat in een ring met barokke versieringen; bo-
venaan is een bloemenslinger aangebracht, onderaan een guirlande van
fruit.

Het is een fraai genrestuk van lekebroeder Daniël Seghers (Antwer-
pen 1590-1661) of van één van zijn volgelingen: de fruit- en bloemen-
schilder Alex Adriaensen (1587-166i) of de vermaarde bloemenschilder
Jan van Kessel de Oude, verwant met de Fluwelen Brueghel.

Een DOOPSEL VAN KRISTUS hing vroeger boven het altaar. Na de
vergroting van de kapel en het plaatsen van gothische vensters in het
koor (1909) werd het grote, hoge schilderij overgebracht naar een zij-
muur tegenover het reeds besproken doek «Kristus bij Simon». Op het
voorplan de zwierige, sterk geborstelde gestalten van Jezus in de Jordaan
en Jan-Baptist. Terwijl hij het doopsel toedient ziet Sint-Jan in een vi-
zioen de geboorte van de Heiland; het tafereel wordt omgeven en ge-
dragen door engelen. Onderaan is een blazoen met kromstaf aangebracht
en de tekst: «Limnander abbas st joîs bapîa ypris dedit». Abt Limnander
uit Ieper is dus de schenker.

Wie was deze abt?
Volgens het Monasticon Belge, fasc. 1, p. 45-46, werd Columba Lim-

nander geboren te Zulte in 1672. Hij trad in bij de Benedictijnen te Gent
in 1695, professie 1.2.96, priester gewijd in 1699. Van 1709 tot 1732
hield hij de pastorie van Desselgem. Op 31 okt. 1732 werd hij verkozen
tot abt van de abdij van St.-Iansberg te Ieper. Hij bleef in functie tot
aan zijn dood (3 aug. 1755). Dom Huyghebaert noteert dat zijn spaar-
zaamheid toeliet de zwaarste schulden van de abdij te dekken. Hij voegt
er echter aan toe dat hij «franchement avare» was en het klooster achter-
liet in bouwvallige toestand, afzichtelijk vuil !

(Medegedeeld door Dom E. Van de Vijver OSB).
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Waarom deze vrekkige man het schilderij aan de H. Geestkapel schonk
konden wij niet achterhalen. Wat we wel weten is dat

LIMNANDER
de naam was van een familie die te Aalst op het einde van de 16de en
gedurende de 17de eeuw in hoog aanzien stond.

Meester [acob Limnander was gedurende 35 jaar doorlopend schepen te Aalst,
mi. van 1590 tot 1625. •

Naamgenoten die dit ambt eveneens uitoefenden waren Olivier in 1654, Romaan
in 1660, [an-Iacob van 1662 tot 1664 (P).

Op de oudste leerlingenlijst van het Sint-Iozefscollege te Aalst (1626/32) komt
geen Limnander voor, wel in het Congregatieboek dat loopt van 1678 tot 1692;
Carolus-Olivier, Ioannes-Iosephus, [osephus. Geen verdere vermeldingen.

(Medegedeeld door E.H. Schurmans s.j.).

Het waren beslist vooraanstaanden die gezegend waren met aardse goederen.
Op 21 maart 1627 werd een [oannes Limnander begraven in de Sint-Maartens-

kerk.
Catharina, dochter van Philip Limnander, was gehuwd met Willem Caudron

(1607-1692). procureur der schepenen van Aalst en gelauwerde factor van de rede-
rijkerskamer «De Catharinisten».

Hogervermelde Romaan Limnander was hier openbaar notaris in 1649. Hij was
slechts enkele maanden schepen toen hij op 16 nov. 1660 overleed. Hij werd be-
graven onder de zerk en in «de sepulture van de voorauders en sijne naercommers»
in de absidiale kapel van den h. Antonius-abt. Bij testament legateerde hij 60 pond
groote - een aanzienlijke som! - voor het «opmaecken van den aultaer van de
vrij beenhouders». Daarbij schonk hij nog «acht pond groote aen Onse Lieve
Vrauwe van den Roosencransen in de Sinte Mertenskercke» en een zelfde som
aan «Onse Lieve Vrouwe van den Scapulier tot de Carmelieten binnen Aelst».
Werden nog bijgezet in deze familiekelder ; Barbara in 1686, Jacobus en Barbara
in 1710.

In de dienstgebouwen van de K.O.O. was nog een voorstelling van
de HEILIGE FAMILIE voorhanden, een werk uit de 18de eeuw, alsook
een kleine GRAFLEGGING.

* * *
Op het einde van 1969 werd dit alles overgebracht naar het stedelijk

ziekenhuis in de Gasthuisstraat waar het bij de kunstschatten, in vorige
eeuwen meegebracht door de edele gasthuiszusters als bruidschat bij hun
intrede, ondergebracht werd. Een verrijking voor deze merkwaardige ver-
zameling!

ATTRIBUTEN VAN DE EREDIENST

De inventaris van 1937, opgesteld door de toenmalige Regent E.H.
'Emiel De Deyn, omvat 94 nummers! Enkele hiervan willen wij hier op-
sommen:
Een prachtige ratelbel in koper met opschrift: I F [oltrain 1714.
Een zilveren kelk met pateen en randschrift: D Gislenus De Cort prior Wavrensis.
Een grote zilveren ciborie met hoge voet en een kroon op het deksel; de kroon
deed dienst op Witte Donderdag in het Hoveken.
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Verder nog:
Een zilveren pixis, doos waarin de grote Hostie - lunula - werd bewaard in het
tabernakel.
Een zilveren oliedoosken. .
Bronzen vergulde monstrans, neo-gotisch, met zilveren lunula (1912).
Zilveren ciborie met metalen voet en zilveren kuip (1912).
2 zilveren ampullekens met zilveren schotel.
3 glazen ampullekens met tinnen schotel.
Oude koperen wijwateremmer.
Oude koperen pot voor de wijding van het vuur.
Oud koperen wijwatervaatje.
Ook nog: het steentje met de namen van de proviseurs (1585!) en een lijst van
de weldoeners in 1909.

In de sakristie :
Boven de kast met gewaden een tabernakel in acajou ,belegd met bewerkt koper;
op een koperen plaat «Haec est domus Panus Angelorum D DCarel Baeyens 1663».
Een koperen lavabo met zeer oud kuipken.

Tussen 1932 en 1937 schonk de h. Frits De Wolf, toen voorzitter van
den «hospicieraad» een kazuifel, 2 koorkappen, 1 humerale of schouder-
doek, 1 kelkvelum, 2 stolen en 1 missaal met koperen missaalstoeL

Over het beeld van O.-L.-Vr.-ter-Nood wordt in de inventaris van 1937
niet meer gerept; over de kristallen luchter (die we in 1941 op de rom-
melzolder konden bewonderen!) wordt gezegd dat hij uit de kapel ver-
dween toen de nieuwe elektrische lampen daar in 1933 werden aange-
bracht.

In een houten kapelletje, een soort neo-gotische muurkast, opgehangen
in het Ridderstraatje, bevond zich een beeldje van Sint-Anna-ten-driën
met twee vaasjes in Vieux Bruxelles.

DE STRAAT VAN DE BARMHARTIGHEID
Eeuwenlang heeft de Kattestraat in het teken gestaan van de barm-

hartigheid J Acht instellingen hebben hier hun poorten geopend voor lij-
ders en hulpbehoevenden, zo oud als jong! Er was een tehuis voor oude
vrouwtjes, een gesticht voor krankzinnigen, een meisjesweeshuis, een ar-

\men-werkhuis, een jongensweeshuis, een tehuis voor ongeneesbaren, een
kraaminrichting en een tehuis voor oude mannen.

TEHUIS VOOR OUDE VROUWEN
KRANKZINNIGENGESTICHT

De oprichting van het h. Geesthuis als gebouw was bedoeld als on-
derkomen voor oude, eenzame en hulpbehoevende vrouwtjes. Wij heb-
ben vroeger aangetoond dat deze oprichting in verband stond met de
opbouw van de eerste kapel in 1368. Het optrekken van een tweed bid-
plaats in 1470 ging gepaard met de vergroting van het Vrouwen-tehuis.
Een renteboek van de h. Geest deelt ons de aankoop mede van «eene
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stede huuse ende erve met twee woenste, ghestaen ende gheleghen tAelst
in de cattestraete, houdende den houc van der Ridderstraeten, metter
eenre zide commende achter ende metter andre ziden an voors. heylich
gheest hof... naer -inhoud van scepen bouck van der jare XlIII C
LXXIII ... » (N).

Later, zelfs op het einde van de 18de eeuw werden er ook krankzin-
nigen bewaakt en verzorgd. Gevaarlijke patiënten werden er opgesloten
in «eene gevangenisse ofte muyte».

HET MEISJESWEESHUIS
Het huis «Het Caetsspel» naast de kapel werd in 1716 aangekocht

door pastoor-deken Corn. Nuyts. Dat kreeg toen de passende naam:
«'t Maegelijn». E.H. Nuyts verwierf hierbij de steun van de inwoners,
o.a. in 1725 toen stadsontvanger Jan De Neve 1000 g. schonk voor het
Maagdenhuis. De inkomsten beliepen in 1783 reeds 54.145 g. per jaar.

De weldoeners stelden soms eigenaardige eisen: sommigen bespraken
een goede rijstpap, anderen een wafelbak voor de wezen op bepaalde
tijdstippen. De echtgenoten Dommer-Lenaert voegden aan hun schen-
king de voorwaarde toe dat ieder weesmeisje bij het verlaten van het ge-
sticht 50 g. zou ontvangen. Griffier Raelen van ten Bulken wilde dat,
bij haar uittreden, ieder maagdeken een «uitzet» van 42 g. zou krijgen.
In 1846 schonk Juffrouw Maria-Catharina De Smet 5.000 fr., daarvoor
mocht ze een meisje in het huis plaatsen; bij haar overlijden zou de oud-
ste van haar bloedverwanten dit recht overnemen. Andere weldoeners
waren de schilder Jozef Meganck, het begijntje Daens ...

TEHUIS VOOR ARMEN - WEESJONGENS
ONGENEESBAREN - KRAAMVROUwEN

Op de plaats waar nu de stedelijke biblioteek is ingericht, bestond in
de 18de eeuw een ARMEN-WERKHUIS. Met de stichting van het te-
huis voor weesmeisjes werd eveneens de oprichting van een jongenswees-
huis overwogen.

Schrijft L: «Het Weesenhuys is gesticht geweest in het jaer 1718, door den
heere Deken Bertomville, gebortig in Loven, den welken al zijn goed aen het selve
gemaekt heeft. - Men heeft beginnen groote giften te geven aen den heere ... ,
tot het stichten van een jongensweezenhuys .... maer door de beroerrens der tijden
en is dit niet voortgegaen, nog men hoort er niet van spreken of zeggen dat er
iemand zoo mildaedig is, om daer aen nog iet te fonderen. Als de ruste zal ernoe-
men zijn, zal dit misschien wederom plaetse nemen».

Dit zou nog een volle eeuw duren!
Het was in 1820 dat het armen-werkhuis omvormd werd tot JONGEN5-

WEESHUIS. Dit heette «Het Hol» omdat een lange, donkere gang toe:
gang verleende tot dit gebouw. De biezondèrste weldoener was Ian-
Alexander Lenaert (°1740 - t1825): deze oud-baljuw van Gijzegemschonk
zijn ganse vermogen op voorwaarde dat een katoliek priester het bestuur
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zou waarnemen en dat de opgenomen jongens zouden worden onderwe-
zen en een ambacht aanleren".

Een tehuis voor ONGENEESBAREN werd daar eveneens in 1851 op-
gericht onder de naam Louise-Marie, ter ere van onze eerste koningin.
In 1860 kwam in het zelfde gebouw ook een KRAAMINRICHTING tot
stand. Beide instellingen werden 'in 1899 overgebracht naar het hospitaal
op de Hersthaag,

HET TEHUIS VOOR OUDE MANNEN
Een gift van 7.259,26 fr., gedaan door pastoor-deken De Hert en een

andere schenking van 12.698,41 fr. door Jan-Baptist Luyckx, de schrij-,
ver van Pierlala, legden de grondslag van dit mannenhuis dat geopend
werd op 4 juli 1830.

Een bed was er gesticht door Cornelis Evit, een ander door Ferdinand
Evit; de garentwijnders van St.-Ursula stonden in voor vier bedden.
, Hogervermelde Luyckx stelde zijn eigendom 's zondags open voor het
publiek. Het inkomgeld - 10 centiem - was voor de armen. Men ver-
gete niet dat tot vóór 1918 centiemen ook nog een waarde bezaten, ze
maakten toch het honderdste deel uit van een goudfrank. Zou de onge-
lelevalueerde tien centiem niet minstens evenveel en zelfs meer waard zijn
dan ons huidig stuk van vijf frank?

HULDE AAN DE WELDOENERS!

Groot was de edelmoedigheid van onze voorouders; pioniers van onze
huidige sociale voorzieningen! Zij hebben gezorgd voor het basiskapi-
taal: honderd jaar geleden beschikten de godshuizen over een jaarlijks
inkomen van 91.415 goudfrank waarop de wetgever later zijn socio-hu-
mane opbouw kon grondvesten.

Er werd toen beslist dat iedere gift van meer dan 20,000 fr. aan de
godshuizen van Aalst recht zou geven op het plaatsen van een geschil-
derd portret van de schenker in de kamer van de beraadslagingen. Een

"In 1768 was [.A. Lenaert gelauwerde koning der jonkheid van de kamer der
Catharinisten; in die hoedanigheid werd hij «gejubileert» in J.818,
Het doodsprentje van deze vrijgezel begint als volgt: «Zijnen gansehen levens-
loop was onberispelyk en voor al aert de Godvrucht en Weldaedigheyd toege-
wijd, naer aen zijne naestbestaende, blijken van zijne zorg en aengekleeftheyd
te hebben gelaeten, beschikte hij zijne middelen ten voordeele der behoeftige;
gedeeltelijk tot onderstand der stigting van het meyskens weeshuys; en al. het
overige tot voortzetting van de allernuttigste nieuwe inrigting van het jongens
weeshuys dezer stad, jondeerde eene plaets van Capellaen om hun in de Chris-
telijke leering en goede zeden te onderwijzen, en vestigde den onvergankbaeren:
hoeksteen van dit nog zwak gestlgt.,»,
Jaarlijks wordt nog een mis opgedragen tot zielerust van de leden der rederij-
kerskamer als gevolg van een «Lenaertstichting»,



gift van 10.000 fr. werd bedacht met een herinneringssteen in één van
de voorgevels van de godshuizen.

Het eerste portret dat daar werd opgehangen was dat van deken De
Hert die hier overleed in de grootste armoede (1771-1851). Deze ruim
verdiende hulde was een doek van de hand van de Gentenaar Lebrun,
toen leraar aan de Akademie van Aalst.

In de poortgang, tegenover de steen die herinnert aan de uitbreiding
van het h. Geesthuis in 1841, een andere steen:

«Ter nagedachtenis se ende erkentenisse aen de uytmuntende Weldoe-
ners, de heer Petrus De Hert, Deken-pastoor van Aelst, J-r Maria J.A.
De Clercq, renteniere, l-r Coleta De Clercq, id., de heer Jozef Moens,
Doctor in de Medecijnen, de heer Franciscus Beeckman, rentenier, de
heer Joannes van Heek, id., de heer Philippus van Heek, id.».

Hier volgt een lijst van giften en legaten ten voordele van de gods-
huizen, gedaan tussen 1841 en' 1874. Daarna werden geen aanzienlijke
schenkingen meer genoteerd. We vestigen er nogmaals de aandacht op dat
de sommen uitgedrukt zijn in goudfrank; kleine giften moeten gezien
worden in verhouding met het bezit van de schenker.
De Wed. van Frans van Raffelgem schonk haar hele bezit, geraamd op
De wed. van Jan Evit: klederen, linnen, beddegoed +
De Vereniging der garentwijnders of genootschap
van Sint-Ursula schonk voor de stichting van vier
bedden in het oude-mannehuis of in het ongenees-
baarhuis Louise

in 1855 2.936 fr.
in 1862 5.000 fr.
in 1867 5.000 fr.
in 1872 5.000 fr.

Wij vermoeden dat de laatste vier stortingen wel opgelegd werden door het pa-
tronaat; de bazen voorzagen dat sommige van hun werklieden later in die gestich-
ten zouden worden opgenomen.

Mej. Suzanne Naulaerts 9.900 fr.
Pastoor Aug. De Witte 9.200 fr.
(waaronder grond te Beveren-
Waas, Vrasene, Erembodegern,
Wichelen)
Ridder Alexander Pauwelaert
Mej. Van Mol
Mej. Meganck
Mejs Col. en Maria De Clercq
Mej. Pauwelaert
Mevr. wed. Dierickx
Mej. Maria-Catharina De Smet
M. Leirens

8.000 fr.
8.000 fr.
7.000 fr.
6.000 fr.
6.000 fr.
6.000 fr.
5.000 fr.
5.000 fr.

* * *

20.000 fr.
12.000 fr.

M. Louis Boon
Advokaat De Rijck
Mej. Albertine De Wolf
Mej. Coleta Van der Heyden
M. Cornelis Evit
Mej. Marie Lefevre
Pastoor Matthijs van Hamme
Jan-Baptist van der Maeren
Mevr. Van Poel
Pastoor De Rijck
(+ 2 partijen land)
Frans Michiels

5.000 fr.
5.000 fr.
3.000 fr.
3.000 fr.
3.000 fr.
2.000 fr ..
2.000 fr.
2.000 fr.
1.900 fr.
1.500 fr.

1.500 fr.

Schonken ieder 1.000 fr. ; Mev. Blondeel, J.B. Beeckman, Corn, Evit, Ing. Lefebvre,
Mej. ter Linden, Mej. Moyersoen, Jan Fonteyn.
Verder nog: Mej. M.-Th. Neydt 800, Adv. F.J. Van den Bossche 500 ...
F. Impens schonk 1 ha. 54 a. grond, gelegen te Mijlbeke, in 1862. Er waren ook
vier anonieme schenkers.
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DERDE DEEL

DE RENTE BOEKEN VAN DE H. GEEST

Het oudst bewaarde renteboek van de h. Geest is van 1351. Het is in-
gebonden in een stevig perkamenten kaft en bevat 40 bladen (80 blz.)
van gewoon perkament. .

Het gotisch schrift van een dertigtal bladzijden is biezonder mooi en
duidelijk, de laatste 10 bladen zijn van een kleiner formaat met een slor-
dig geschreven en moeilijk leesbare tekst. Het gaat om renten «op eene
stede ... op huus ende erve ... op een mersch ... op een watermolen ... ».
Het begint als volgt :

«Dit es de rentebouc van den heileghen gheest van aelst die ghemaect
was ende gheschreven bi pietren den vos ende janne vanden rode, twee
heilech gheestmeesters. In tjaer ons h'en alsem screef MCCC eenende
vijftech te sente bamesse».

Het boek is gerubriceerd als volgt (nummering van ons) :
Dit es de rente

1 - an de merct en in de capellestrate, de molenstrate, de pontstrate,
de c1apstrate, de Stompaerdshouc (nu: Hoogstraat)

2 - dit es de rente van buten (scaerbeke, nuwkerken, vliederzele ... )
3 - dit es de rente over denre (rnillebeke, milbeke, moersele, bornputte,

te hame ... )
4 - dit es de rente van den corne
5 - dit es de rente daer men charter af heeft
6 - dit es de rente die Woute de vremde gaf den heilighen gheest jaer-

lichs ten sinen jaerghetide
:7 - dit es de heilighe gheest jaerlics sculdich ...

Waren er in 1351 twee heiliggeestmeesters, van 1380 af zijn er tel-
kens drie, o.m. janne alistoc (zie verder in het renteboek van de lazarye).

DE FAMILIE HORENBEKE
Meester Cornelis van Hoorembeke (ook Horenbeke geschreven) komt

voor als h. Geestmeester in de renteboeken 1457, 1463-64, 1477. In het
renteboek van 1496 staat hij niet meel' vermeld als proviseur, maar wij
vinden er nogmaals zijn handtekening, evenals op de renteboeken van
1351 en 1380!

Het blijkt dus dat hij, als doctor in de rechten, al de renteboeken uit
de 14de en 15de eeuw heeft nagezien. Telkens dezelfde mooie handte-
kening waaronder letters M.J. en zijn merkteken: een versierde hart-
vorm; nooit ontbrak zijn devies: «Stude finem» (streef naar uw doel) .
.Ook «den Bouc van den Jaerghetiden 1477» heeft hij aldus gemerkt.

Tussen 1460 en 1492 heeft Cornelis van Hoorebeke Tl maal, d.i. ge-
durende 22 jaar, het ambt van schepen waargenomen CP). Als provisor



ondertekende hij mede de akte van opbouw van de kapel in 1470, als
schepen het dokument van de instelling der Zwarte Zusters te Aalst
(1474) en het kontrakt dat in 1489 werd aangegaan bij de opbouw van
de St.-Martinuskerk met Herman de Waghemakere.

Waarschijnlijk was deze familie afkomstig van de gelijknamige gemeente (n).
Via de streek van Oudenaarde en de stad Gent was een deel van de Hoorebeke's
op het einde van de 14de eeuw uitgezwermd naar Aalst: Claus van Hoerenbeke
was in 1400 schepen van Aalst, zijn zegel hangt aan een oorkonde van het hos-
pitaal (R).

Deze familie behoorde tot de aanzienlijkste van de stad in de 15de eeuw. Een
jaargetijdenboek van de abdij Ten Rozen vermeldt een obiit van Katharina en van
Johannes de Horenbeke (0).

Uitgestrekte landerijen bezat deze stam op Mijlbeek bij de Groenstraat en de
Baasrode Pontweg (Botermelkstraat) , alsook een hofstede «'t Schab beken uit».
Het Hoorebeekveld lag op het huidige Bosveld tussen Oude Dendermondsesteen-
weg, Dompelstraat en Waelestraat. Het Hoorebekeschierveld" was een langgerekte
strook aan de overzijde van de Botermelkstraat tussen Arendstraat en Oude Abdij-
straat. In 1840 sprak men nog over de Hoornbeekstraat en op het kadaster is het
Horenbeekveld nog als dusdanig aangeduid. In de huidige Appelstraat stond het
Hof van Horenbeek; in de besloten tijd werd er katechismusonderricht gegeven
aan de Eerste Kommunikanten: de wegel die van de Groenstraat naar de Moor-
selbaan liep en tegenover het hof uitkwam heette het Katechismusstraatje. De laat-
ste bewoner van het hof, J .-B. van Hoorenbeke, stierf in 1852 (N).

Huibrecht-Frans Van Hoorebeke was te Aalst onderwijzer en schrijver van treur-
spelen in de trant der rederijkers, o.a. «De Werelt verjongd», gedrukt in 1762. Hij
stierf in 1782. Een aankondiging die hij liet verschijnen in de «Gazette van Gent"
geeft ons een idee van het toenmalige onderwijsprogramma :

«Alsdat Hubertus-Franciscus van Hoorebeke, voortijds stads gepensionneerden
schoolmeester binnen Dendermonde, alsnu den eersten in promotie, bij d' edele
heeren burgemeester ende schepenen der keyzerlijke stadt Aelst, gekozen is tot vry
g' eeden, g' admitteerden ende gepensioenneerden schoolmeester binnen de voor-
noemde keyzerlijks stadt Aelst, welken zich vergenoegt met het houden van thuys-
liggers in heelen en hal ven kost, deselve instruerende ende wijsende de perfecte
ortographe, zoo int Fransch als Vlaemseh, mitsgaeders principia van 't Latyn, be-
nevens de konste van arithmetica, dit alles voor eenen redelycken en civilen prys,
alle welke gading hebbende hunne kinderen in de gementionneerde te laeten per-
fectionneren, kormen zich by den gemelden meester adresseren, welken hem be-
trachten zal satisfactie te geven» (P).

Van deze familie zijn vier blazoenen gekend; de adelbrieven werden op 8 nov.
1667 te Madrid bekrachtigd door Philip IV.

DE LAZARYE OP DE SIEZEGEMKOUTER

In een charter van 1242 schonk Jan van Lede 2 dagwand land (61,5 a.)
aan de melaatsen te Aalst nabij de Gentsesteenweg op de Siezegem (P).
Wellicht is deze schenking het begin van het «lasareygoet» (N) waar in
1452 leprozen, lazarussen, melaatsen of akkerzieken moesten verblijven.
De inrichting beschikte over een eigen kapel en een eigen begraafplaats. In
1566 was de vreselijke ziekte bezworen, het leprozenhuis werd opgehe-
ven en het «Lazarijenlant» (C) overgedragen aan de H. Geesttafel (N).
Gedurende twee eeuwen zou de leprozerij nog blijven bestaan om er an-

* schier = 1. schraal;
2. langwerpig stuk gekloofd hout (Van Dale),



dere besmettelijke ziekten te verzorgen. Maar het volk vergat het verle-
den niet en sprak in 1703 nog over de Laserystraete en in 1753 over de
Laserye capelle.

-
De kapel werd later een herberg, een wit gekalkt gebouwtje dat met de zijgevel

naar de weg gekeerd stond. Toen dit ongeveer een halve eeuw geleden werd afge-
broken kreeg de voorgevel van het. huis dat de bidplaats verving een minuskuul
kapelletje, afgesloten door een kleine tralie: het is het enige dat aan de lazarij-
kapel blijft herinneren.

Het renteboek van 1483 is van groot formaat en bevat 26 blad~n
(52 blz.). Het begint als volgt:

«Dit es den boec vander Erffelike Rente die men Jaerlycx sculdich es
den godshuyse vä d'lazaryen der goeder stede van Aelst gheleghen In
vlaendren - wermaeckt ende verniewt Anno dusentich vierhondert drie
ende tachentich den eerste van Ougste.

Int 'tscependom van heynric de Smet, Jan van Egghermonde ende haer
ghesellen. / En [oose Andries / Cornelyze alistoc / ende [ane Saex / pro-

'viseurs ende lazarie meesters In dien tijt vä de voornoemde goodhuyse
zijnde Eerst ... »



De beginletter D is verwerkt tot een gekleurde miniatuur-pentekening. Hoofd-
figuur daarin is een melaatse met hoed, mantel en wambuis. Hij houdt een laza-
rusklep in de ene, een kom voor aalmoezenen in de andere hand. Onder de arm
een witte stok, drie voet lang, waarschuwing die een besmette moest dragen. De
aureool boven de hoed en de hond die de wonden likt laten vermoeden dat het hier
gaat om een schutsheilige (Rochus?). De achtergrond is driekleurig. De lazarie-
meesters, aangeduid met naam en schild, knielen voor de patroon: Alistoc in het
blauw, Andries in het grijsblauw, Saex in het rood.

Wat is ons bekend over de SCHEPENEN?

HENDRIK DE SMET was achtereenvolgens baljuw, schepenen bur-
gemeester van Aalst. Van 1477 tot 1493 ondertekende hij als «heer in
Lede». t 1506. Zijn handtekening is opgenomen in de Geschiedenis van
Lede (B).

De afstammelingen, gedwongen handenarbeid te verrichten, werden in
1645 terug opgenomen in de adel als heren van Ronkenburg «Rocquen-
borch». Hendrik was de grootvader van de beroemde geneeskundige
«Henricus Smetius a Leda», professor en drie maal rektor aan de univer-
siteit van Heidelberg.

JAN VAN EGGHERMONDE komt sedert 1460 (oude stijl) voor op
de schepenlijsten (P). Hij was het die in 1470 een stuk grond verkocht
in de' Kattestraat, waarop de nieuwe kapel van de h. Geest werd opge-
richt. De familie van Eggermont woonde in 1560 nog in de Kattestraat
(N). Eggermont was ook de naam van een stuk land op de Siezegem-
kouter.

«HAER GHESELLEN», de andere schepenen: Philip Tollin, Lode-
wijk van Neufville, Galiot van Vaernewijck en Geeraard de Keersmaker;
allen waren tijdgenoten van de vroeger besproken schepen-proviseur Mr
Cornelis van Hoorebeke.

LAZARIEMEESTERS

ALISTOC. - Deze familienaam komt op het einde van de 13de eeuw
voor op de lijst der cijnsbetalers. Twee maal worden ze te Aalst vermeld
als «Alistoch-s, bruere» d.i. brouwer. Dit beroep vinden wij in hun fn. :
ale = oud woord voor bier en stok om te roeren in de bierketel (G).

De familie bezat een eigen zegel (R). In 1344 droeg het in de rand
«Peter Alistoc» en in het veld twee ringen. Ongeveer een eeuw later
(1436) draagt het zegel van Gillis nog steeds de ringen, maar in de voet
is nu een ambachtsteken aangebracht van de nering der legwerkers of
tapijtwevers.

Gedurende anderhalve eeuw oefenden ze hier ambten uit die alleen
waargenomen werden door vermogende personen die tevens het vertrou-
wen genoten van het stadsmagistraat: wanneer een verre boodschap

74



moest worden overgebracht was het een Alistoc die in 1395 «ghereden
is te Rijsel». Tussen 1435 en 1477 komt de naam Alistoc 34 maal voor
op de lijst van de schepenen, 7 maal nemen ze het ere-ambt waar van
ontvanger tussen 1433 en' 1467. Wanneer Jan Alistoc geen schepen was,
dan was hij pachter van de assise (A) : 8 maal van wijn (1436-1460), 3

'maal van wede (een verfplant) (1435-1449).

Waren de eerste AJistocs brouwers, in de 15de eeuw hebben ze overgeschakeld
naar de tapijtweverij. Gillis, nu eens schepen, dan weer stadsontvanger, woonde in
1422 in de Molenstraat, in 1460 in de Pontstraat. Het was bij zijn overlijden dat
de armen bedacht werden met tarwebroden en pakjes vijgen.

Hogervermelde Jan was tapijtwever-hotelier; van 1446 tot 1460 woonde hij in
't begin van de Nieuwstraat, dicht bij de Grote Markt, waar hij de hostelrij
«t Scaec» (het Schaakbord) uitbaatte: het was daar dat magistraat en notabelen
kwamen banketeren en dat vermogende reizigers vernachtten. Hij bezat ook een
huis «op thouxken van t Sompaertsstraetkin teghen tgodshuis van der Sterren» (N).

Jan en Gillis traden hier op als legwerkers nog vóór de nering van de «tapit-
siers» hier werd opgericht. Eerst in 1496 kregen de gezellen in de «conste van
leghwercken ende coopmanschepe van de tapysserijen eene capelle naest de sanc-
tuarie, westwaerts in de prochiekerke te Aelst, daertoe sy ghenomen hebben thun-
ner patroonnersse de H. Maeght Ste Genoveva» (P).

Over Cornelyse Alistoc, vermeld in de miniatuur-tekening, weten wij alleen dat
hij lazariemeester was en lid van de gilde van St.-Joris (0), evenals zijn broer
Gillis, priester (1488). Deze geestelijke was provisor van Ten Rosen en door de
abdis gevolmachtigd bij de verkoop van een huis (1492). Maria was de. overste
van het hospitaal van 1464 tot 1478. Catharina, hofmeesteres op het begijnhof,
was zeer beslagen in het latijn; ze schonk grondeigendommen, alsook een «huis
ende erve», voor de stichting van een zondaagse hoogmis in de Begijnenkerk. Bij
haar overlijden kreeg ieder begijntje een wit brood, een maat erwten en een pint
Rijnse wijn; dit gebeurde in 1517. Hiermee verdween de familienaam uit de Aal-
sterse archieven .

. De bloeitijd van de Alistoc's lag in de 15de eeuw. Wie toen als vreemdeling
een bezoek bracht aan een Alistoc moest precies letten op de voornaam want .ze
waren in alle hoofdstraten te vinden. Ze bezaten ook huizen op de Grote Markt,
op de Molendries, in de Pontstraat en in de Achterstraat (nu Onderwijsstraat) ;
tevens waren zij eigenaars van lakenramen bij de Dender nabij de burcht «achter
tbagijnhof» en bij de Pontstraatpoort (N).

Was deze familie stellig kapitaalkrachtig, toch stonden niet allen even hoog
aangeschreven! In de stadsrekening 1394-95 komt Alistock als vrouwennaam voor
in verband met gestorte lijfrekeningen. Zes maal gaat het over «Ioufrouwe Kathe-
line Alistochs», vijf maal over «Margriete Alistox» en «Margriete Pieter Alistochs
dochter» maar zonder «Ioufrouwe». Katheline stortte trouwens het dubbel!

In 1430 werd Jan Andries op kosten van de stad met Gillis Alistoc naar Brus-
sel gestuurd om het maken van een nieuwe altaartafel te bespoedigen. Eveneens
werd hij naar Gent afgevaardigd om er in 1442 de opheffing van het interdict,
tegen Aalst uitgesproken wegens ontvoering van de E.H. Deken, te bepleiten.
Van 1432 tot 1481 nam een familielid het schepenambt een tiental keren waar,
Jan Andries was zeven maal ontvanger tussen 1425 en 1453, Joos was één van de
schepenen die zijn zegel hechtte aan de nieuwe keure van het ambacht der wolle-
wevers in 1480. Hij woonde in de Nieuwstraat en stierf in 1525.

ANDRIES was de tweede lazariemeester in 1483. De fn. gaat terug
op de voornaam Andreas.

JAN SAECX. Over deze lazariemeester is ons niets bekend: De fn. is
een afkorting van de voornaam Isaec, Ysaec, verkort tot Saex of Sax (G).
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DE FAMILIEN BOONE EN WUYTENS

Provisors der Confrerie van de h. Geestkapel waren in
1845: Livinus Van der Looy, [oannes Van Bemten, Franciscus Arijs-De

Smet, Charles BOONE, Charles De Meeter.
Proost E.H. [oannes De Vilder; koster J. WUYTENS.

1857: Jan-Bapt. Van der Brouck, koopman in houillekolen,
Franciscus Arijs, koopman in visch,
[oannes Van Bemten, meester-metser,
Charles BOONE, slagter,
Charles De Meester, zaak verrichter.

1916: Door het overlijden van de hno Ch. De Meeter, F. Arijs en J.
WUYTENS worden in hun plaats aangesteld Dokter Wauthier,
Jozef Arijs en Pieter De Motte (allen woonachtig in de Katte-
straat) .

In deze naamlijsten komen twee bekende Aalsterse fn. voor: Boone
als provisor, Wuytens als koster.

Op het einde van de 14de eeuw werd het vleeshuis te Aalst opgericht
door drie gegoede slagersfamilies : Van Branteghem, Woytin (later Wuy-
tens) en Boone.

Het waren «de drie geslachten» : hun nakomelingen zouden steeds tot
de «vrije beenhouwers» blijven behoren en het recht behouden hun waar
in het Vleeshuis te verkopen. De lokale geschiedenis vermeldt uitvoerig
de jarenlange bloedige veten - soms met doodslag - tussen de Van
Branteghems en de Wuytens.

Reeds in 1585-86 komt de naam Pieter Boon voor op het altaarsteentje
als provisor. In zijn roman «Jan Clercker of de Binders in Vlaanderen»
heeft Sylvain Van der Gucht (1823-94) het over Boon en Van Brante-
ghem : ze zijn gevolgd door hun honden en op de baan om beesten te
kopen. Voor de Aalstenaars zijn beide fn. symbolen: iedereen weet dat
het om slagers gaat! Waar J.B. Luyckx (1757-1836) spreekt over het
vleeshuis, vernoemt hij alleen Boon:

Men kan hier schoon vleesch bekoemen,
Gaat bij Boon, 'k zal hem u noemen,
Koopt een kalfsrib ofte baut,
Als uw beurs zoo veel inhoudt!

Wellicht gaat het hier om een afstammeling der stichters van het vlees-
huis; nu nog is de naam Boone te Aalst verbonden aan het slagersam-
bachtl

Wat WUYTENS betreft, waarschijnlijk had deze familie in de 19de
eeuw het slagersambacht opgegeven. Gedurende 70 jaar is J. Wuytens
koster geweest van de h. Geestkapel. Hoe hij zijn brood verdiende weten
wij niet, alleen stellen we vast dat hij een stuntelige handtekening zette!
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TAFEL VAN DE H. GEEST, ARMENKAMER,
KOMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND

De tafel van de h. Geest ontstond te Aalst in de 13de eeuw.
Onder Karel V werd deze benaming in 1531 vervangen door Armen-

kamer.
Voortaan bestond het bestuur uit tien armmeesters die verplicht 'wa-

ren dit ambt zonder vergoeding te aanvaarden op straf van boete. Een
boekhouder, een klerk en een knaap genoten respektievelijk een bezoldi-
ging van 72 - 48 en 36 pond parisis. Een geneesheer was aan de Armen-
kamer verbonden «om d' armen deser stede te cureerne ende ghenesene
van alle hueren sieckten, quetsuren ende ghebreken». Zijn loon stond ge-
lijk met dit van een klerk!

Het huidige Bureel van Weldadigheid of Kommissie van Openbaren
Onderstand (K.O.a.) is slechts een gewijzigde inrichting van deze Ar-
menkamer.

De K.O.O. ontstond door
- de wet van 7 Primaire V (27 nov. 1796),
- het keizerlijk dekreet van 7 Germina1 XIII (28 maart 1805),
- het koninklijk besluit van 18 februari 1817, opgenomen in het 100ste

artikel der gemeentewet van 1836.
Het was echter eerst in 1850 dat de gebouwen van het voormalig h.

Geesthuis met hun bewoners overgingen naar de stedelijke godshuizen.

STADSARCHIEF VAN AALST

A. REKENINGEN VAN DEN H. GEEST
I Boek der Jaargetijden van den H. Geest 1477.
11 Renteboeken van den H. Geest:

1351
1380
1426
1457
1477
1483 met gekleurde rniniatuurtekening
1496.

111 Rekeningen van den H. Geest.

B. ARMENKAMER
I Briefwisseling 1750 tot 1779.
11 Rente- en pachtboeken 1625 tot 1793.
111 Resolutiën 1699 tot 1793.
IV Rekeningen der huisarmen 1534 tot 1801.
V Registers der landgoederen 1726, 1756 en 1799.
VI Registers der bestedingen van 1765, 1779, 1787 en 1789.
VII Uittreksels uit pacht-, rente- en fundatieakten 1664 tot 1728.
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C. BUREEL VAN WELDADIGHEID
I Begrotingen 1817-1899.
11 Rekeningen Jaar X tot 1909.
III Betalingsmandaten _1815 tot 1833.
IV Kasboeken 1876 tot 1927.
V Notariële akten betreffende giften, renten, verkopingen van onroerende goe-

deren, enz. Jaar X tot 1910.
VI Bevallingen 1820 tot 1863.
VII Register der bestedelingen 1807-1855.
VnI Registers der behoeftigen voor buitengewone onderstand 1827-1849 •
IX Register der onderstandsverblijven 1848-1909.
X Atlas der goederen van het Bureel van Weldadigheid door Ch. Van Ghij-

zeghem 1867.

D. BURGERLIJKE GODSHUIZEN OF HOSPITALEN
Briefwisseling:
a. Algemene: jaar X tot 1925
b. Aanwijzers: 1850 tot 1890.

II Rekeningen :
Algemene van 1820 tot 1925
Kasboeken 1878 tot 1925
Kasnazicht 1852 tot 1872
Betalingsmandaten 1834
Lastencohieren 1861 tot 1892
Grootboeken 1830 tot 1850.

III Pacht- en renteboeken 1824 tot 1921
IV Beraadslagingen of resoluties 1828 tot 1918

Afschriften 1867 tot 1900.
V Allerlei uit de 19de eeuw waaronder drie kaartboeken der onroerende goe-

deren van de burgerlijek godshuizen.
Atlas: Begin XIXde eeuw (Van Duerm)

1829-1830 (Ghijsels)
1845 id.
1856 id.

Legaten en giften 1852.

E. HOSPICES CIVILES DE LA VILLE D'ALOST
Registre servant à I'inscription des legs et donations faites au profit de di-
vers Etablissements. - Commencé Je lel' janvier 1852.

F. DOCUMENTATIE OVER:
Jongensweeshuis 1821 tot 1955
Meisjesweeshuis 1716 tot 1855
Armbureel 1781 tot 1850
Geesteskranken 1810 tot 1830
Oude mannenhuis 1871
Oude vrouwenhuis 1850 tot 1857
H. Geesthuys 1823 tot 1824

G. COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND
Briefwisseling en financiële verslagen 1923 tot 1946

H. LIBER MEMORIALIS AB ANNO 1844
Inventarissen 1845

1873
1909
1937

(voorlopig in handen van de Voorzitter van de K.O.O.).

AALST. F. COURTEAUX.
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ONZE BIBLIOGRAFIE

1) ALGEMEEN.
M. VANDECASTEELE:
VLAAMSE UITWIJKING NAAR SA TO DOMINGO (1699-1700).
Gent, 1969, in 4°, XXVIII + 82 blz., olisetuitvoering. Prijs: 150 jr. Verkrijg-
baar door storting van het bedrag op prk. 99.89.71 van de auteur, Rozier 4E
te Gent.
Vlaanderen heeft in de loop van zijn geschiedenis meer dan één emigratie ge-
kend. Zo de emigratie, uit godsdienstige-politieke overwegingen, in de woelige
16° eeuw naar Duitsland, Engeland en Nederland. Ruim een eeuw later kwam
een werkelijk geplande emigratie tot stand naar de nieuwe wereld, naar Santo
Domingo in de Antillen. Op 8 oktober 1699 adresseerde de Spaanse koning
Karel II een schrijven aan de hertog van Beieren, goeverneur van de zuidelijke
Nederlanden, met de vraag hem te informeren «... s'il y a quelques families fla-
mendes / ou lrlandoises de Ceux qui habitent en ce pays / qui voudroient
passer aux [ndes pour peupler en l'Isle de St Dominicq ... ». De goeverneur
maakte dit verzoek over aan de Raad van Vlaanderen die het op zijn beurt
doorzond naar de Gentse stadsraad. Gent werd belast met het uitvoeren van
het koninklijk verzoek. Het originele handschrift dat de auteur publiceert, met
de namen van de Vlaamse emigranten, bestaat uit drie registers en het berust
in het Stadsarchief te Gent. In totaal staan 449 inschrijvingen van vrijgezellen
en gezinshoofden genoteerd. Mannen, vrouwen en kinderen samengeteld, geeft
het getal 1305 ingeschreven Vlaamse uitwijkelingen. Als inleiding op zijn pu-
blikatie van het handschrift geeft de auteur ons een beknopte maar boeiende
geschiedenis van Santo Domingo. We lezen er bizonderheden over de West-
indische Compagnie, de achtergrond van de Vlaamse emigratie, de Compagnie
des Indes, de Compagnie Royale des Pays-Bas aux lndes Orienta1es N à la
Guinée, de Compagnie d'Ostende, de Compagnie des Isles de l'Amerique, de
Compagnie de Saint-Dorningue, en ten slotte over de Vlaamse emigratie. De
inzet van dit koninklijk initiatief was in feite een politieke zet tegen de drei-
gende Franse invallen. Dat er zoveel Vlamingen zich als uitwijkelingen aan-
meldden vindt de verklaring in de archi-slechte sociale situatie in de zuidelijke
Nederlanden. waar zoveel armoede en ellende heerste. De Spanjaards verkozen
Vlamingen omdat deze bizonder gekend en bekend waren voor hun vaardig-
heid, hun werkijver en werkkracht, vooral in de landbouw en suikerindustrie.
Oost-Vlaanderen telde veruit het meest kandidaten-uitwijkelingen. In totaal 1153.
Dat is 88,35 %. Wat wel te wijten is aan het feit dat de inschrijving in die
provincie gebeurde. Van het totaal 449 ingeschreven vrijgezellen of gezinshoof-
den waren er 147 uit het Land van Aalst. Of nu al die 1305 emigranten echt
vertrokken zijn en op Santo Dorningo ingeplant, blijft een open vraag. De au-
teur verzoekt de belangstellenden desgevallend de parochieregisters te konsul-
teren, dit vooral de Liber Defunctorum. Om hiertoe een steentje bij te dragen
en ook omwille van de genealogische gegevens ten dienste van onze lezers,
excerperen we al de uitwijkelingen uit het Land van Aalst. We hebben al de
persoonsnamen, die in een bepaald dorp voorkomen, onder de naam van het
dorp samengebracht en de lijst der dorpen alfabetisch geklasseerd. Voorafgaan-
delijk stippen we aan dat er 17 emigranten in de registers geciteerd staan zon-
der een andere vermelding dan «uit het Land van Aalst». Deze persoonsnamen
vermelden we niet.
AALST: Jan Vanle fs Jan audt 26 [aeren woonende binnen der stadt van
Aelst. Jan Gillis fs Lambert audt 40 [aeren, woonende tot Aelst emmers van
aldaer van gheborte. APPELTERRE: Jan de Keersmaecker fs pieters audt 23
[aeren woonende tot Appeltaire / met synen broeder Cornelis. Jan Vander
Doorens fs giliis audt 40 [aeren woon ende tot Appeltaire met vrauwe ende een
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kindt. Joos Vander Doorne fs giilis audt 40 [aeren woonende tot Appeltaire
[onghman. ASPELARE: Adriaen Scheerlynck fs Joos Audt 31 [aeren - woo-
nende binnen de prochie van Aspelaere Lande van Aelst/. BAAIGEM : Adriae-
ne De Groote I I fja Arnaut I I weduwe van Joos Wauters audt 32 [aeren met
twee kinderen woonende tot Baijghern, Tanneken Leenwemans fja nic1aijs audt
- 24 [aeren woonende tot Bayghem. [aecques Vander Keere fs Jan audt 47 [ae-
ren tot Bayghem met vrauwe ende vier kinderen/: BALEGEM: pauwels Nee-
ters woonende tot baeleghërn I omtrent het casteel van boe1e met vrauwe ende
2. kijnderen wesende soonen aut respectivelijck 12. ende 7. [aeren. lieuin De-
backere fs lieuins tot baeleghem met vrauwe ende maerte met 5. kijnderen aut
20 18. 16. 9. 4. [aeren. pieetr Cock fs Jan audt 20. Iaeren woonende tot Bale-
ghem. Joos De Moor fs. Jacques audt : 22 : [aeren woonende tot Baleghem.
Laureijns Vermassen fs Laureijns; audt 15 Iaeren woonende tot Ballegem 11.
Berthelmeus Moncecour fs merten aut 24 Jaeren gheboren van baeleghem heb-
bende vrauwe ende twee kinderen. marie Wierockx fa geeraerts aut ontrent 33
a 34 Jaeren op baeleghem weduwe met twee kinderen. Catelyne De Mil fa
nic1ays aut 27 Jaeren oock op baeleghem woonende met de bovenschrevene.
Joos Van den Hende fs Joos audt ontrent de 15 [aeren woonende ott Bolleghem
Lande van Aelst./. Lieven Vandenhende fs Joos audt 13 [aeren woonende tot
vornomt Bolleghem broeder vanden voorgaenden.Z BAVEGEM: Jan Gruyte-
nier fs Lieven audt 19 [aeren woonende tot Baeveghem/. Gillis Vander Cruij-
een fs Joos audt 34 Jaeren woonende tot Baeveghem met vrauwe ende twee
kinderenl. Jan Vanden Abbeele fs Geeraert audt 40 Jaeren woonende tot Bave-
ghem met vrauwe ende vier kinderenl. BEERLEGEM: Joos De Grave fs pie-
ters audt 40 [aeren met vrauwe ende 5: kinderen tot Berleghem. BURST -
BAMBRUGGE: Adriaen Dhaemer fs Adriaen audt 13 [aeren woonende tot
Busbambrugghe/. DENDERHOUTEM : Petronelle fs (sic) pieté weduwe van
Jan Dhondt audt 32 [aeren woonende tot Denderhaute.Z frans Dedier fs Adri-
aen audt 37 [aeren woonende tot Denderhautem met vrauwe ende vijf kinde-
ren. Guilliaeme Cooman fs Dominicus audt 30 [aeren woonende tot Dender-
hautem met vrauwe ende twee kinderenl. DIKKELVENNE : martin De Mul-
dere woon ende tot dickelvinne ten huijse van lieven De Muldere syne I [ongh-
man. piet er Anssens fs Pieters audt 29: Iaeren geboren tot Dickelvynne ende
aldaer woonende. EREMBODEGEM: Guilliaeme Dierijckx: fs: christiaen audt
29: Jaeren woonende tot Eirdenbodeghem met vrauwe ende - drij: kinderenl I.
ERWETEGEM: adriaen De Walle woonende cpde prochie erteghem met vrau-
we ende vijf kinderen aut 19. 12. 9. 4. 2. iaeren. Pieter Van Hecke woonende
opde prochie van Erweteghem aende kercke met vrauwe ende 3 kinderen res-
pectiveJijck audt 7. 5. ende 3 Iaeren/. GAVERE: Andries Le Comte fs Char-
les audt 50 Jaeren woonende tot gavere met vrauwe ende twee kinderenl.
[oanne Selle I fja gillis audt 17 [aeren woonende tot gavere/. GERAARDS-
BERGEN: Jacobus Vander Brugghe fs Baltazar audt 27 [aeren woonende bin-
nen geeraersberghe. GONTRODE: andries Beke tot gontroode lande van Aelst
[onghman ende sijnen broeder. HAALTERT: Adriaen [nnijnck fs marten aut
ontrent 38 a 39 Jaeren met vrauw ende drij kinderen op aelterkerqken lande
van Aelst. HELDERGEM : De weduwe Jan Seghels audt 40 [aeren woonende
tot helderghem by nienove met twee kinderen. HOFSTADE : Joos Vanden
Abeele fs pieters audt ontrent 32 [aeren woonende binnen de prochie van Oste
lande van - Aelst een vrauwe swangher. laureijns Exaerde fs [nghel audt on-
trent de 40 - woonende binnen de prochie van Oste met een vrauw ende dry
kinderen. pieter Huijsebroeck fs Joos audt 31 a 32 [aeren met een vrauw ende
een kindt woonende binnen de prochie van Oste. HUNDELGEM : geeraert
Crafelt woonende in hughelghem engelschman met vrauwe ende 2 kijnderen
aut 3 iaeren ende 9 maenden. Vincent Saegher fs sanders audt 22: Iaeren woo-
nende tot hundelghem : sonder vrauwe met vijf kinderenl. François Manssens
fs Eusemus audt 40 [aeren woonende tot hundeJghem met vrauwe ende vijf
kinderenl. IMPE: Lieven Schockaert fs Jans audt 22 Jaeren woonende tot
[rnpe. KERKSKEN : zie Haaltert. LANDSKOUTER : Laureijns De Bruijne fs
[aecques audt 48: Jaeren woonende op lanskautere lande van Aelst met vrauwe
ende 4: kinderen. LEDE: philips Hosselaer fs Gillis audt 29: Jaeren met vrau-
we ende 7: kinderen woon ende tot Le:. Pieter D'Hase fs Joos aut 40 [aeren
ghetrauwt ende zynne vrouwe is oock aut 40 Jaeren met seven kinderen woo-
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nende tot Lee/ I:. [enne Troch fs (sic) Adriaen : audt 22: [aeren met een
kindt ; doende lansneirynghe woon ende tot lede : lande van Aelst I I I:. Eli-
sabeth De Smet fja ans audt 40 [aeren weduwe van Jan De Cneijf woonende
tot Lede lande van Aelst- met vyf kinderenl. Jan De Mol fs pieter audt 21
[aeren woon ende tot Lede/: LETTERHOUTEM : Pieter Vander Straeten fs
[ans audt 35 [aeren woonende tot Letterhauthem met vrauwe ende dry kinde-
ren/. Pieter Toussain fs Lieven audt 23 [aeren woonende tot Letterhautem
met vrauwe ende vier kinderenl. Geeraert Vaegheeijnde fs [ans audt 28 [aeren
woonende tot Letterhautem met een kindt/. MASSEMEN: pieter Van Lackere
fs pieters audt 19 Jaeren woonende tot masseme/: Joos Van Langenhove- fs
Lieven audt : 14 [aeren woonende tot masseme/. Adriaene Van Langhenhove
fs (sic) Lieven audt 16: [aeren woonende tot massemell: Jan Vander Straeten
fs lieven audt 13 : Jaeren woonende tot Masseme/:. Adriaen De Backere fs
Lievens audt 33 Jaeren tot massemen Lande van Aelst I met vrauwe ende
twee kinderenl. Laureijns Vande Velde fs françois audt ontrent de 40 Jae.1:en
woonende tot massemen met vrauwe ende twee kinderen/. MATER: laureijns
De Backer fs Jacques aut 34 [aeren met vrauwe ende vier kinderen woonende
binnen de prochie van matere lande van Aelst. Denys Keilens fs pieters audt
ontrent de 17 Jaeren woonende tot maetere bij aduenaerde/. Pieter Keilens fs
pieters audt 15 Jaeren woonende tot maeter by audenaerde/. MEILEGEM:
François Meirschaut fs: [ooris: audt 30: [aeren met vrauw: ende twee ki~deren
woonende tot Meilegern/. MELLE: lieven Denijs woonende op de prochie van
melle met vrauwe ende 2. kijnderen een meysken van lOl ende een soontje
van 2. iaeren. franco is Vanderlinden fs simoens met syn huysvrauwe hebbende
dry kinderen onder syn bewelt woon ende tot melle aut 40 [aeren, Jacques Tal-
Ion: fs. Jacques: 27. [aeren woonende tot meilei:. [oosyne Bauduijns fja Joos
audt 25 Jaren woonende tot melle [onghe Dochter. Lieven De Craeckere fs
Lievens audt 37 [aeren woon ende tot melle met vrauwe ende vyf kinderenl.
Philips Verstichelen fs Christoffels audt ontrent de 39 [aeren met vrauwe ende
dry kinderen woonende tot tvoornomde melle/. Geerdijne en Jan Boterdaele
fs Joos audt 17 ende 13 [aeren wesende broeder ende suster oock tot melle/.
Philips Boterdaele fs philips audt 16 [aeren woonende oock tot melle/. Lau-
rijntjen Smulders fja Laureyns audt 39 [aeren weduwe van Jaecques Drieghe -
woonende tot melle met een kindt/. MICHELBEKE: Lieven De Staercke fs
Joos audt 17 [aeren woonende tot michelbeke Lande van Aelst/. MUNK-
ZW ALM: Dolf Verhaeghen fs françois audt 28: Iaeren woonende tot muijns-
swalme met vrauwe ende 4. kindereni.:. Frans Vanden Berghe fs. Gillis audt
25 [aeren woonende tot mijnsswalme I met vrauwe ende een kindt. NEDER-
BRAKEL : philips De Neve: fs: Jaos; (sic) audt: 46 Jaeren woonende tot
neerbraekle, NINOVE: Gillis Vanderhaeghen fs pieters audt 27 Jaeren woo-
nende tot Ninove/. OORDEGEM: Joos Hillaert woonende tot oordeghem met
vrauwe ende 3 kinderen. Jan Vanden Heste fs adriaen audt 22 [aeren woo-
nende Tot Oordeghem. Pieter Gentil fs Jan audt ontrent de 31 Jaeren woo-
nende tot oordeghem met vrauwe ende - twee kinderenl. [ooris Schaepmees-
tere fs Jan audt ontrent de 20 [aeren woonende tot oordegem Lande van Aelst.
Pieter Branteghem fs Lievens audt 33 Jaeren woonende tot oordeghem met
vrauwe ende vier kinderen/: OOSTERZELE: Jan Verstraeten woonende tot
oosterzele inde driesstraete met vrauwe ende 4 kinderen douder 2 sontiens audt
8. ende 6 [aeren I ende 2 dochterkeus audt 4 ende - een [aer. Christoffel Vande
Steene fs: heijndrick audt : 48 [aeren woonende tot Oosterzele met zijn twee
sonnen (sic) Adriaen ende pieter Stauthaemer audt 16 en 12 [aeren sonen van
pieter - Stauthaemer woonende tot oosterzele/. Jan De Geytere fs Adriaen audt
16 [aeren - woonende tot oosterzele/. Jan Vande Vijvere fs Adriaen audt 48
[aeren woonende tot Oosterzele/. Bauduijn Verbrugghen fs niclays audt 29.
[aeren [onghman woonende ott Oosterzele/: Gillis Dhont fs Adriaen audt 16.
Jaeren woonende tot Oosterzele/. Adriaen De Geytere fs [ans audt 30 [aeren
woonende oosterzele - met vrauwe ende dry kinderen. Joos Cordeel fs Adriaens
audt 30 [aeren woon ende tot oosterzele met vrauwe ende een kindt/. OUTER:
Jan De Clercq fs Elewaert audt 37 [aeren woonende tot Aultre by nienove
met vrauwe ende vyf kinderenl. Jan Vandemaere fs michiels audt 23 [aeren
woonende tot aultre by nienove [ongman/. RO SE: Jacobus De Mil : fs
Louijs audt 15. Jaeren woonende tot Ronse. SCHELDEWINDEKE: [anneken
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Vermeulen is (sic) Lieven audt 40. Iaeren met dry haere kinderen woonende
op - scheldewindeken I I I. Lieven Van de Bulcke fs pieters audt 50 [aeren met
vrauwe : ende dry kinderen woonende tot scheldewindeken I I:. Jan Baptiste
Putsys fs [ans audt 20 [aeren woonende tot scheldewindicke/. SCHORISSE:
Iooris De Smet woon ende opde prochie van schoore bij audenaerde Jongman.
Lieven Vander Brugghen fs Joos gheboren binnen de prochie Schorissen lande
van Aelst audt 28 Jaeren I met vrauwe ende dry kinderen aldaer woonende.
petronelle De wilde fs: (sic) Jan audt 45 [aeren woonende van schorische lande
van Aelst [onghe Dochter. Guilliaeme De Bo fs guilliaeme audt 46 [aeren woo-
nende tot schoorisse met twee kinderen. SEMMERZAKE: Lieven De Vroe fs
Ians audt 32 Iaeren woonende tot Semmersaecke met vrauwe ende twee kin-
deren. SERSKAMP : gil!is Vanden Broucke woonende op de prochie siscam
met vrauwe ende 2. kijnderen. Jan Govaert op siscam met vrauwe. Martijnken
Govaert fja. pieter audt 23: [aeren woonende Sirscam: lande van Aelst lil.:.
SMET LEDE : françois De Gheijtere woonende tot smetle met vrauwe ende 3.
kijnderen. ST.-DENIJS-BOEKEL: Jan Van Innes meestere cherugijn fs Carolus
audt 42 [aeren woonachtig tot Ste Denijs bouc!e met vrauwe ende ses kinderen.
ST.-GORIKS-OUDENHOVE: Anthone Pipart fs martijn audt 18 [aeren ghe-
boren binnen de prochie ste Iocris oudenhove. ST.-LIEVENS-HOUTEM: Jan
Vanden Heede fs Adriaen audt ontrent de 34 [aeren woonende tot ste Lievens
hautem met vrauwe ende twee kinderenl. Pieter Van Theernssche fs [aecques
woonende ott ste Lievens hauthem met vrauwe ende vyf kinderenl. ST.-MARIA-
LIERDE: Maurus Vander Haeghen fs Jan audt 22 : [aeren woonende maria
Lierde:. ST.-MARIA-OUDENHOVE: Adriaen Moral fs pieters aut ontrent 24
Iaeren - vande prochie van ste marieen audenhove. ST.-MARTENS-LIERDE:
Guilliaeme Cannaert fs pieters audt 20: [aeren woonende tot ste martens lierde
oock syn broeders met naemen marten ende lieven Cannaerts fs : pieters voor-
nomtl I: beede aut : ontrent de 20 [aeren I I:/. VELZEKE: Piet Helbrecht fs
matthijs audt ontrent de 30 - [aeren woonende tot velseke met vrauwe ende
dry kinderenl. VLIERZELE: Arnaut Baele fs Lieven audt : 29: Jaeren woo-
nende tot vliesele met vrauw ende 4 kindereri/. Geeraert Van Reepynghe fs
Arnaut 38 [aeren woonende tot vliesele met vrauwe ende 5 : kinderen. Jan
Waetere fs martini audt 26 [aeren - woonende tot vliezele. hebbende vrauwe
ende een kint. Jan De Deckere fs Joos audt 36 [aeren woonende tot vliezele
met vrauwe ende dry kinderen. VURSTE: Jan De Coninck fs Jacques met
vrauw ende twee kinderen audt 36 Jaeren woonende binnen vurste. Jan Clem-
mens fs: Jan audt 40: [aeren met vrauwe ende twee kinderen woonende tot
vorsteli:. WESTREM : Geeraert De Mesel fs Joos audt 23 [aeren woonende
tot westrem./. ZARLARDINGE: pieter Van Cauwenberghe woonende opde
prochie van Zalardinghe bij gheersberghe met vrauwe ende vijf kijnderen/ 3.
soontiens au. 10. 8. 4 [aeren I 2. dochters aut 18. 15 iaeren. ZULZEKE: Joos
Van Seymortier fs Adriaen audt 26 [aeren woonende tot zulzeke met vrauwe
ende een kindt I ende sijnen broeder Thomaes./. [oannes De Keysere rs gillis
audt 20 Jaeren woonende tot zulzeke/ ..
Een drievoudige index besluit dit belangrijk werk, nl. I. Verklaring van de
voornaamste plaatsnamen, 11. Index van de plaatsnamen in huidige spelling met
verwijzing naar de nummers en Il I. index van persoonsnamen. Een werk dat
historici en genealogen met bizondere interesse zullen lezen en raadplegen.

2) ALGEMEEN.
X.: OUDE OOST-VLAAMSE HERBERGNAME
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
1969, Nr 5. Bijvoegsel. 28 blz.
Af en toe verschijnt dat tijdschrift met een bijvoegsel, formaat 21 x 12, waarin
de alfabetische lijst van oude herbergnamen in Oost-Vlaanderen voorkomt. De
bladzijden zijn niet genummerd. In deze aflevering staan de herbergnamen met
de beginletter L. en M. We citeren hier de dorpen uit het Land van Aalst:
Lede: De Gekroonde Leirse (1779; Merelbeke: De Leirse (1779; Oosterzele:
Het Lammeken (1779); Paulatem: Het Lammeken (1779); Zottegem: Het
Landthuys (1715); Schorisse: De Langhestraete (1779); Borsbeke: Inden Gou-
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den Leeuw (1775); Denderleeuw: Den Rooden Leeuw (1672); Denderwin-
deke: Den Rooden Leeuw (1779); Elene : Den Leeuw (1779); Erondegem:
Den eLeuw (1779); Geraardsbergen: Het Swert Leeuwken (1789); Herzele :
Den Gauden Leeuw (1719); Hofstade : Den Gauden Leeuw (1649); Lede:
Den Gauden Leeuw (1779); Nederbrakel : Inden Gauden Leeuw (1779); Nei-
gem: Den Rooden Leeuw (1637); Ninove: Den Rooden Leeuw (1780); Oom-
bergen: Den Leeuw (1637); Oordegem: Den Gauden Leeuw (1779); Ooster-
zele: Den Witten Leeuw (1779); Ronse: Den Gauden Leeuw (1547); Schen-
delbeke: Den Leeuw (1779); Vloerzegem: Den Groenen Leeuw (1774); Zot-
tegem: Den Gauden Leeuw (1774); Erondegem: De Witte Leliieblom (17'79);
Haaltert : De Lelie (1390); Herzele : De Lelie (1577); Melle: De Lelie (1779);
Ophasselt: Delye (1532); Steenhuize-Wijnhuize : In de Legoise (1779); Den-
derwindeke: De dry Lindekens (1779); Haaltert: De dry Lindekens (1779);
Massemen: De twee Lindekens (1777); Melle: De Dicke Linde (1750); Me-
relbeke: Den Lindenboom (1779); Moortzele : De vier Linden (1779); Over-
boelare : Het Lindeken (1779); Scheldewindeke: Den Lindenboom (1779);
Zandbergen: De Lommerlinde (1779); Ledeberg : Londen (1750); Geraards-
bergen: De Maegt van Gendt (1789); Merelbeke : De Oude Maegd (1779);
Aalst: Het Maentjen (1686); St.-Kornelis-Horebeke : De Half Maene (1774);
Mater: Malderghem (1779); Elene: Den auden Man (1779); Onkerzele : De
Mande (1779); Melle: Den Marquis de Rodes (1779); Moerbeke-Viane : Het
Masker (1779); Geraardsbergen: De Zee-Merminne (1789); Heldergem : Den
Meyboom (1779); St.-Maria-Oudenhove: De Meyerye (1779); Impe: Den Mol
(1779); Haaltert: Den Meirlaen (1779); Lede: Den Meirlaen (1598); Lede:
Het Meuleken (1779); Nederbrakel : Het Meuleken (1779); Overboelare : Den
Moolen (1819); St-Lievens-Houtern : Het Meuleken (1779); Zottegem; Int
Meuleken (1700); Gentbrugge ; Het Moorlandt (1655); Denderleeuw: Den
Moriaen (1799); Denderwindeke: Den Moriaen (1779); Gontrode : Het Mo-
riaenshooft (1730); Lede: T'Moriaenshooft (1574); Massemen: Tmooriaens-
hooft (1541); Mater: Het Moreaans Hooft (1779); Strijpen: Den Moriaen
(1774); Ledeberg : Den Mostaertpot (1710); Merelbeke: De Mote (1779);
Welden: De Mote (1779); Deftinge : Den Muyshondt (1779); St.-Maria-Hore-
beke: Den Muyshondt (1607).

3) ALGEMEEN.
Dr. LUCY GELBER:
GEZONGEN VLAAMSE KINDERSPELEN. OUD EN NIEUW.
Oostvlaamsche Zanten. 1969. nrs 34. blz. 130-156.
In het slot van haar betoog komen enige vlaarnse kinderspelen voor met tekst
en muziek. Zo bvb. Naald en Draad te Herdersern en te Munkzwalm; Kruis,
kruis, kruis te Denderleeuw; Een hosken deur ons trosken te Denderleeuw en
Courazie te Aalst.

4) ALGEMEEN.
NOEL DOSSCHE:
RESULTAAT VAN DE VOLKSKUNDIGE OPZOEKINGEN IN VERBAND
MET VLASTEELT IN DE GEMEENTEN ST.-BLASIUS-BOEKEL EN ELST,
AAN DE HAND VAN ZEVEN VRAGE .
Oostvlaamsche Zanten. 1969. nrs 34. blz. 102-105. Met drie illustraties.
De Koninklijke Belgische Kommissie voor Volkskunde te Brussel stelt een on-
derzoek in naar de vlasbewerking in het Vlaamse land. Dat gebeurt met vra-
genlijsten. In dit tijdschrift worden de antwoorden op die vragen gepubliceerd
komend van dhr. Noel Dossche die in verband hiermede ondervroeg: Marcel
Saveyn, Remi De Rouck, beide uit St-Blasius-Boekel en Hector Foubert uit EIst,
allen landbouwers. Een bijdrage die de aandacht op ons verdwijnend vlas ze-
ker zal ten goede komen.
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5) AALST.
LOTTE HELLINGA-QUERIDO :
DE OUDSTE NEDER;LANDSE DRUKKEN.
Spiegel Historiael. Maandblad voor Geschiedenis en Archeologie. Bussum (NI.).
5° jg., 1970, nr. 1. blz. 10-17. Met acht illustraties.
In Nederland kwam in het 'jaar 1965 een speciale werkgroep tot stand, op ini-
tiatief van de directeur van de Haarlemse stadsbiblioteek en gesubsidieerd door
de Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek (Z.W.O.)
die de fel omstreden vraag opnieuw onderzoekt: wie is de uitvinder van de
boekdrukkunst? Was het [ohann Gutenberg of Laurens Janszoon Coster ? De-
ze bijdrage geeft een overzicht van de problematiek die hiermede samenhangt
en van de bereikte resultaten. We onderlijnen de passage in betrekking met
Dirk Martens van Aalst: «De vroegste gedateerde edities die in de Nederlan-
den verschenen zijn met plaats en datum van de drukker, de produkten van
de Utrechtse pers van Nicolaes Ketelaer en Gheraert de Leempt en drukken
van [ohann van Westfalen en Dirck Martens in Aalst, zijn gedrukt in het jaar
1473. Voor zover de Nederlandse prototypografie met zekerheid als Nederlands
beschouwd kan worden, en voor een deel van de edities staat dit vast, is zij
dus in ieder geval aantoonbaar eerder gedrukt dan de vroegste gedateerde druk-
ken uit Utrecht en Aalst».

6) AALST.
Dra. HILDA VAN ASSCHE:
CAREL VAN MANDERS «HET LEVEN VAN PIETER BRUEGHEL».
Brabant. Tijdschrift van de Toeristische Federatie. Brussel. 1969. nr. 6. blz.
10-14. Met twee illustraties.
De auteur publiceert hier in het origineel dat deel van het Schilder-Boeck van
Carel van Mander (Amsterdam 1618), dat handelt over het leven van Pieter
Breugel. We stippen een paar pittige zinsneden aan: «Hy heeft de const ghe-
leert by Pieter Koeck van Aelst, wiens dochter hy naemaels trouwde, en hadse
doe sy noch cleen was, dickwiJs op den arern ghedraghen, doe hy by Pieter
woonde ... », «... Eyndelinghe, alsoo de weduwe van Pieter Koeck ten leste woon-
de te Brussel, werd hy te vrijen haer dochter die, als verhaalt is, hy dickwils
op de arem had ghedraghen, en is met haer ghetrouwt. Doch besprack de moe-
der dat Brueghel, Antwerp verlatende, most comen woonen te Brussel, op dat
hy mocht verlaten en vergeten dat voorighe meysken, het welck alsoo ghe-
schiedde».

7) AALST.
F. COURTEAUX en R. VAN DER LINDEN:
SINT-NIKOLAAS, PATROON DER WINKELIERS TE AALST. EEN
BURCHT VAN SINT-MAARTEN.
Oostvlaamsche Zanten. 1969, nrs. 3-4. blz. 86-101. Met twaalf illustraties, waar-
van drie in kleuren.
Aalst is inderdaad een burcht van Sint-Maarten. En al heet de hoofdkerk van
Aalst de Sint-Martinuskerk, toch is er de andere grote kindervriend Sint-Nikolaas
echt thuis in deze kerk. Er is daar aan hem een kapel met altaar toegewijd,
waar de winkeliers samen met de behangers, garnierders en groenten handelaars
jaarlijks op de maandag na zes december hun patroon Sint-Nikolaas komen vie-
ren. Hoe komt dat? Beide auteurs brengen in een uitgebreid en flink gedo-
kumenteerd relaas een antwoord op die vraag.

8) AALST.
WILFRIED STEEGHERS :
SERAFIEN DE VLIEGHER (1806-1848).
Ons Meetjesland. 2° jg. nr. 4. - 1969. Eeklo. blz. 14. Een illustratie.
De Eeklose kunstschilder Serafien De Vliegher zou niet allen te Eeklo maar
ook te Aalst de Stedelijke Academie van Teken- en Schilderkunst opgericht
hebben. In 1847 fungeerde hij als professor in de teken- en schilderkunst te
Aalst.
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9) ERPE.
PAUL STUYVER:
DE LINDEBOOM OP HET DORP TE ERPE.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969, nr. 4, blz. 39.
Praktisch elk dorp in onze gewesten heeft tijdens de Franse Revolutie de linde
zien planten als het symbool van gelijkheid, vrijheid en broederlijkheid. Elke
linde heeft haar eigen historie. Maar Erpe is een van de weinige dorpen uit
het Aalsterse waar de vrijheidsboom, de linde, in die dagen van de bijl bleef
gespaard.

W) GRIMMINGE.
ANDRE DUBOlS :
DE CISTERCIENZERINNENABDIJ VAN BEAUPRE TE GRIMMINGE.
ONTSTAAN EN DOMANIALE ONTWIKKELING (1228-1375).
Katholieke Universiteit Leuven. Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren. Ver-
handeling aangeboden tot het bekomen van de graad van Licentiaat in de
Wijsbegeerte en Letteren (Groep B2: Moderne Geschiedenis). Leuven 1969.
Oiisetuitvoering. XXVII + 192 blz. Met vijf illustraties. Prijs: 525 fr.
Doorgaans onverminderd hebben onze Vlaamse abdijen in de belangstelling
gestaan van de historici. Denken we maar even aan de werken die in het verre
en nabije verleden geschreven zijn over de abdijen Sint-Baafs en Sint-Amand
te Gent, de abdij Sint-Adriaan te Geraardsbergen, de abdijen van Ninove en
Enarne, om maar in Oost-Vlaanderen te blijven en hiervan slechts de bizon-
derste te vermelden. Aan onze Vlaamse Cistercienzerinnenabdij van Beaupré
te Grimminge bij Geraardsbergen echter schonken de historici weinig of geen
aandacht. Sommige geschiedschrijvers uit de verleden eeuw, zoals A. De Por-
temont, V.J. Guignies en F. De Potter-Jo Broeckaert hebben over Beaupré en-
kel een summier overzicht geschreven. Overigens, de ene auteur nam gegevens
over van de andere. Een diep doorgewerkte studie bleef achterwege. Bizonder
dan nog de studie over de omstandigheden van de stichting in volle middel-
eeuwen. Dit tekort is nu aangevuld. Aan de auteur, André Dubois uit Halle
(Brabant) komt de eer toe dit baanbrekend werk te hebben verricht. Van
zijn hand verscheen zeer onlangs de universiteitsthesis, handelend· over het
ontstaan en de domaniale ontwikkeling van Beaupré. De vraag waarom de
auteur juist de periode 1228-1375 koos, beantwoordt hijzelf: «De begindatum
dringt zich vanzelf op: in 1228 stichtte Alix van Boelare deze nieuwe kloos-
tergemeenschap. De einddatum 1375 is willekeurig gekozen: de datum hangt
vast aan de figuur van abdis Waltrudis van Vrechem, die ter gelegenheid van
de testamentsuitvoering van Katharina van Lessenbos het laatst in de akten
optreedt». Deze studie heeft een diepgaand archiefwerk gevraagd; want de
literaire bronnen ontbraken hem helemaal. De auteur heeft zich bizonder ge-
baseerd op de twee cartularia van het Rijksarchief te Ronse en van de bene-
diktijnerabdij van Affligem. Ook losse charters uit het aartsbisschoppelijk ar-
chief van Mechelen, uit het Rijksarchief van Ronse, en uit het kathedraal ar-
chief van Antwerpen konden de leemten van de cartularia aanvullen. Ten ge-
rieve van 'eventuele geinteresseerden geven we hier in het kort de inhoud van
dit rijk historisch werk. Na de algemene inleiding geeft de auteur de lijst van
onuitgegeven en uitgegeven bronnen en werken - de bibliografie telt zo maar
zeventien bladzijden! -. gevolgd door een hoofdstuk over de bronnenstudie.
Achtereenvolgens komen dan aan de beurt: Hoofdstuk I. Inleiding. Art. 1. De
stichting. Beaupré; een directe Cistercienzerinnenstichting; de stichtingsdatum
van Beaupré; het tijdskader; Alix, dame van Boelare : stichteres van Beaupré;
de geografische situatie van de nieuwe stichting. Art. 2. Datum en omstandig-
heden van de inkorporatie van Beaupré bij de Orde van Citeaux. Omstandig-
heden, Beaupré en haar inkorporatiedatum. Hoofdstuk II. De inwendige or-
ganisatie. Inleiding. Art., 1. Het besturu; het toezicht van de orde; de andere
functies. Art. 2. De bewoners; het ledenaantal; opleiding; het ontstaan van
de eerste kern van de nieuwe kloostergemeenschap; de' rechtspersoonlijkheid
van de monialen. Art. 3. Het dagelijks leven. Hoofdstuk lIl. De externe ver-
houdingen van Beaupré. Inleiding. Art. 1. De verhouding met de kerkelijke



wereld. De orde; de paus; de bisschop; verhoudingen met Cistercienserinnen-
kloosters; verhoudingen met kloosters van een andere orde. Art. 2. Verhou-
ding tot de wereldlijke overheden. De graaf; het huis van Boelare. Hoofdstuk
IV. Uitbouwen samenstelling van het domein (1228-1375). Inleiding. Art. 1.
Het ontstaan van het kloosterdomein (1228-1240). Het fundatiegoed van stich-
teres Alix van Boelare: eerste uitbouw van het primitieve domein (1228-1240).
Art. 2. Evolutie van het domein tussen 1240-1375. De aanwinsten tussen ,1240-
1278; aanwinsten tussen 1278 en 1375. Art. 3. Aard der bezittingen. en' uitbrei-
dingspolitiek. Aard der bezittingen; uitbreidingspolitiek. Art. 4. Het kerkelijk
patrimonium van Beaupré. Voorbeschouwingen; de patronaatsrechten van
Beaupré; het tiendenbezit. Tenslotte nog een algemeen besluit en bijlagen. Een
hele reeks overzichtelijke tabellen vergemakkelijkt het consulteren; zo de ta-
bellen over de schenkingen van gronden, weiden en renten; over de aankoop
van gronden, van weiden en bossen. Opvallend is de grote zorg die de auteur
besteed heeft aan de studie van het domaniaal goed. Wat een historicus of lo-
kaal onderzoeker dankbaar zal noteren. Een paar steden en heel wat dorpen
uit het Land van Aalst komen in dit werk voor: Geraardsbergen, Ninove,
Appelterre, Aspelaere, Deftinge, Denderwindeke, Eichem, Goeferdinge.. Grim-
minge, Iddergem, Meerbeke, Moerbeke, Nederboelare, Nederhasselt, Oomber-
gen, Outer, Ophasselt, Overboelare, Onkerzele, Smeerebbe, Steenhuize, Schen-
delbeke, Nieuwenhove, Sint-Lievens-Esse, Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Martens-
Lierde, Velzeke, Vloerzegem, Voorde en Waarbeke. Ook een ruim aantal ade-
Jijke families treden hier op. We wensen de auteur geluk voor dit ceuvre : het
is wetenschappelijk bewerkt en vakkundig geschreven. We danken hem van
harte, want zijn geschiedenis van Beaupré brengt de wazige en verwaarloosde
zuid-oosterhoek van onze provincie in het volle daglicht van de belangstelling.
Meteen plaatst hij een historisch werk temeer in de reeks werken die uitgege-
ven zijn over de geschiedenis van de orde der Cistercienserinnen. Dus ook een
aanwinst voor onze kerkgeschiedenis. We wensen dit werk een ruime. versprei-
ding, bizonder bij de historici en de lokale geschiedschrijvers. Tot slot een
kleine opmerking. Waarom geeft de auteur geen index van persoonsnamen en
plaatsnamen? Dat ware zeker een hulp voor wie zoekt. De uitgave is bizonder
flink verzorgd. Jammer dat zulk werk niet in druk kon verschijnen. We hopen
nog meer over Beaupré te kunnen lezen. Daar zorge deze degelijke auteur
voor!

11) ERPE.
RAYMOND DE MOL:
MOORD TE ERPE IN 1769.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. jg. X. 1970, nr. 1. blz. 5-7.
Relaas van de moord op J.C.L., vrouw van A.D.M., hoefsmid te Erpe.

12) ERPE.
RAYMOND DE MOL:
BELASTINGEN EN BESTUUR TE ERPE IN DE 18° EEUW (Slot).·
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969. nr. 4, blz. 36-37.
Slotbijdrage met de lijst van de belastingsbetalers van het parochiegedeelte
Den Oonighem.

13) KERKEM.
I, HENDRICX - J. ROELSTRATE:
ONZE KWARTIERSTAAT. STREUVELS.
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. jg. V. 1969. nr. 5.. blz.
423426. Een illustratie.
Als inleiding op de stamboom van Stijn Streuvels geeft André Demedts ons
een kernachtige kijk op de persoon en het werk van de onlangs overleden
auteur. De overgrootmoeder van Frank Lateur, langs vaders zijde, was ..Coleta
Van der Donckt, in 1765 te Kerkem geboren.
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14),MERE.
ALE. D'HOKER :
ONZE PAUSELIJKE ZOVAVEN (Vervolg).
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969. nr. 4. 'blz. 33-36.
Twee illustraties.
In dit betoog gaat het grotendeels over de pauselijke zouaaf Franciscus Sterck
(J832-19.J 1). Schrijver citeert een paar anecdoten uit de opvallende en ka rak-

, 'tervolle Ievênsbeschouwing van zouaaf Sterck.
15) MERE.

, YOLANDA SUYS:
RIJMPJES' BIJ RONDEDANS TE MERE (Vervolg).
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969. nr. 4. blz. 37-38.
Schrijfster zet hier de publikatie van rondedansrijmpjes verder. We noteren
'er een achtiental, waaronder een viertal in het frans.

16) MERE.
ALR. D'HOKER:
DE ZOUAVEN VAN MERE (Vervolg).

"Médedelingen van de Heemkundige Kring van Mere. jg. X. 1970, nr. 1. blz. 1-4.
Met zes illustraties.
Bondige biografie van Hoffelinck Angelus, Van der Häegen Frans, Deboeck
Jan-Baptist, De Troyer Alfons, De Rijck Camiel en De Brucker Charles-Louis,
allen pauselijke zouaven van Mere.

17) MERE.
YOLANDA SUYS - (VOLKSVERHALEN).

',' "Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. 1969. nr. 4. blz. 39.
De titel hebben we zelf geplaatst - drukker of schrijfster kunnen die verge-
ten zijn -. Een drietal volksverhalen zijn hier opgenomen, nl. Manten Sterck
en de vrouw met de bokkepoten, een dode rat in de pint, en het afgedraaide
karrewiel,

18) MERE.
YOLANDA! SUYS :
RIJMPJES BIJ RONDEDANS TE MERE (Vervolg).
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. jg. X. 1970. nr 1. blz. 7-8..
Een elftal kinderrijmpjes, waarvan vier in het frans zijn gesteld.

19) MERE.
YOLANDA SUYS:
BETEKENIS EN HERKOMST VAN DE VOLKSE BENAMINGEN VAN DE
MEERSE FAMILIES.
Mededelingen van de Heemkundige Kring van Mere. jg. X. 1970. nr. 1, blz. 9.
In deze bijdrage komt de familie «Lake Vossens» aan de beurt.

20) NEIGEM.
R. VAN DEN ABEELE-BELLON:
NEIGEM, IN HET PAJOTTENLAND.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme In Oost-Vlaanderen.

'1969. nr. 5. blz. 85-87. Vier illustraties .
. Neigem behoorde tot het Land van Wedergraete, in de kasseirij Aalst. Tot de
heerlijkheid van Wedergraete behoorden eveneens het Land van Meerbeke, ook
de' dorpen 'Denderwindeke, Appelterre en Pollare. Een dorp met een mooie
brok geschiedenis. Voor de toerist ligt daar nog zoveel heerlijk natuurschoon
dat al te weinig gekend is. «Vooral als wandelgebied moet Neigem worden ge-
'noten in zijn natuurlijk kader, dat van een ongemeen grote landschappelijke
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waarde is. Als geheel moet het dorp geplaatst worden tegen de achtergrond
van het boeiende levensverhaal van de Heren van Wedergraete», aldus ede au-
teur in de laatste regels van zijn bijdrage.

21) OOSTERZELE.
D. DE MOOR:
DE VINKEMOLEN TE OOSTERZELE.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
1969. nr. 4, blz. 71-73. Een illustratie.
In het begin van deze eeuw telde Oost-Vlaanderen nog een achchonderdtal
windmolens, waarvan er op dit moment nog een dertigtal bewaard bleven.
Langs de weg Geraardsbergen-Gent te Oosterzele is de Vinkemolen door een
meesterlijke restauratie voor onze tijdgenoten en nakomelingen gered. We vin-
den hier de beschrijving van de onderdelen van de molen, enige regels over
de rekenmanier der mulders en de geeikte gebruiken in het muldersleven.

22) OPHASSELT.
WILFRIED STEEGHERS :
ONZE KWARTIERSTAAT. JULIUS DE HULSTERS (1857-1938).
Appeltjes van het Meetjesland. 20° jg., 1969. blz. 239-244. Twee illustraties.
Ere-politieofficier en volkskundige [ulius De Hulsters, Eeklonaar door geboor-
te, een gekende Vlaamse figuur in Brusselse middens, overleed te Ophasselt
op 20 april 1938.

23) RUIEN.
D. DE MOOR:
DE KLIM OP DE KLUISBERG.
Toerisme in Oost-Vlaanderen. Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen.
1969, nr. 5. blz. 91-93. Vier illustraties.
Een bondige beschrijving van het natuurschoon van de Kluisberg. dat 'elke toe-
rist, die over weinig tijd beschikt en die houdt van heuvels en heuvelroggen
met ongerepte planten- en bomendecor, ruimschoots zal bevredigen. Jammer
dat de woelige wanklanken van het hedendaags amusementsleven de rust, de
sereniteit, de stilte en de gaafheid van dit hoogtepunt van onze Vlaamse Ar-
dennen bezig zijn dapper aan te vreten. De natuurwandelaar 'kome er best
buiten het zo misbruikte toeristisch seizoen.

24) SINT-DENIJS-BOEKEL.
PIERRE VAN CLEEMPUT:
VAN EEN VROEGER STREEKKUNSTENAAR. «FIENTJE GOETHALS»~
Ons Meetjesland. (Eeklo). 2° jg., 1969, nr. 2. blz. 5-6. Een illustratie.
Van deze Adegemse beeldhouwer (1862-1942) wordt ook een beeldhouwwerk
bewaard in de kerk van Sint-Denijs-Boekel.

25) SINT-LIEVENS-HOUTEM.
Dr. P. ROGGHE:
GENT IN DE XIV· EN XVo EEUW. GELOOF EN DEVOTIE. KERK EN
VOLK.
Appeltjes van het Meetjesland. 20° jg., 1969. blz. 194-217.
De auteur hangt een trouw beeld op van de godsdienstige <toestanden -in het
Gentse, gesitueerd in dat paar eeuwen, waarin naast het echte en ernstige
godsdienstig leven ook in het oog springende afwijkingen te notexen zijn. Naar
de auteur vermeldt vergezelden ook de schepenen van G.ent de fiertel van
Sint-Lieven naar Sint-Lievens-Houtem. De confrérieleden van Sint-Lieven op
het Sint-Baafsdorp legden zich de verplichting op jaarlijks de fiertel naar Sint-
Lieveas-Houtem mee te vieren.

Gottem alLeie. Valère GAUBLOMME.
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Drie jaar geleden werd een oproep aan de lezers gericht om mede te
delen of zij personen kenden, die archieven van de St.-Adriaansabdij te
Geraardsbergen bezaten. Deze vraag lokte heel wat gunstige reacties uit.

In opdracht van het Nationaal Centrum voor Kerkgeschiedenis werd mij
gevraagd nu de bijdrage te verzorgen van de priorij van Hunnegem (Be-
nediktenessen). Daarom wil ik opnieuw vragen of er personen zijn die
archiefstukken of kunstvoorwerpen bezitten, die afkomstig zijn van of
betrekking hebben op de voornoemde priorij.

Allerlei inlichtingen hieromtrent zijn steeds welkom. Dank bij voorbaat.

G. Van Bockstaele,
H. Hartplein 8, Zottegem - tel. (09) 70.19.04
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